Reprezentácia juniorov a seniorov SR v rádiovom orientačnom behu 2016
(Informácia pre samoplátcov a veteránov na konci dokumentu)

Informácie k nominačnému sústredeniu.
Názov akcie:

Nominačné sústredenie Česká republika

Termín:

2.- 5. 6. 2016
príchod na miesto:
odchod domov:

2.6. (štvrtok) 18.00 - 22.00,
5.6. po 4. pretekoch

Miesto konania:

Česká republika, oblasť Černá Voda

Pozvaní:

Košutová, Filová, Lazoríková,
Macinská, Dolníková, Králová,
Cuninka, Račko, Budai,
Kuriak, Viskup, Košut M., Král A., Tomačšin

Personál:

Král Jozef

Technické zabezpečenie: Asociace ROB ČR
Prihlášky:

Najneskôr do 15.5.2016, na jozo.king.kral@gmail.com. Neskoršie prihlášky sú
možné len po individuálnej dohode s A. Gomzykom a bez nároku na spoločné
ubytovanie a stravu.

Ubytovanie:

Penzion Sluníčko, Černá Voda č.p. 185, www.ubytovani-slunicko.cz
Penzión má obmedzenú kapacitu, prednosť majú pozvaní pretekári juniorskej
a seniorskej repre, po 15.5. oznámim ďalším záujemcom o posteľ príp. voľnú
kapacitu.
Ubytovanie vo vlastnom stane na pozemku Penziónu bez kapacitného
obmedzenia.

Strava:

Raňajky z vlastných zásob. Vlastná kuchynka na penzióne. Spoločný ionťák.
Obedy a večere Penzion RADOST, Černá Voda, www.penzionradost.cz
(miesto ubytovania českej repre).

Doprava:

Autami, príp. čiastočne vlakom. Preplácanie PHM, diaľničných poplatkov a
cestovného. Rozdelenie posádok a detaily dohodneme neskôr, podľa
prihlášok. PHM bude preplatené v plnej výške pri obsadenosti min. 3
pozvanými pretekármi jun. + sen. repre.

Program:

Štyri nominačné preteky.
piatok 3.6.
doobeda
klasika 3,5 MHz
poobede
šprint 3,5 MHz
sobota 4.6. doobeda
klasika 144 MHz
nedeľa 5.6. doobeda
foxoring
Slovenskí pretekári štartujú vždy v druhom bloku.

Povinná výbava:

Prijímače, SI čip, prezúvky, cestovné doklady.

Upozornenie:

Pri neúčasti prihláseného účastníka na sústredení tento uhradí už vzniknuté
náklady (štartovné, stornopoplatok za ubytovanie).

V Žiline, 3.5.2016
Predkladá: Ing. Jozef Král, T1

Informácia pre samoplátcov a veteránov:
Nominačné sústredenie je otvorené pre všetkých samoplátcov, podmienkou je včasná prihláška.
Povinný poplatok je 150 CZK / štart (4 štarty = 600 CZK). Poplatok je pre AROB ČR, pokrýva štartovné,
mapu, technické zabezpečenie.
Stravu v Penzion Radost je možné objednať za 85 CZK obed, 80 CZK večera, raňajky 70 CZK. Záujem
vyznačte v prihláške, objednám naraz.
Ubytovanie v Penzion Sluníčko podľa kapacitných možností na zostávajúcich lôžkach za 160 CZK na
osobu a noc, rozhoduje poradie prihlášok. Vo vlastnom stane na pozemku Penzion Sluníčko za 110 CZK
na osobu a noc, alebo individuálne kdekoľvek v okolí.
Dopravu je možné spojiť s pozvanými účastníkmi, podmienky viď vyššie.
Všetky poplatky samoplátcov sú splatné najneskôr pred prvým štartom.
Samoplátcovi v jun. a sen. kategórii pri úspešnom nominovaní na MS ROB 2016 budú náklady na
sústredenie preplatené spätne.
Prihlášky najneskôr do 15.5.2016, na jozo.king.kral@gmail.com. Neskoršie prihlášky sú možné len po
individuálnej dohode s A. Gomzykom.

