HRČAVSKÝ VLK
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROB
NA DLHÝCH TRATIACH 2016

PROPOZÍCIE A POKYNY
USPORIADATEĽ:

SZR

TECH. ZABEZPEČENIE:

SZR, King

DÁTUM:

5. november 2016

CENTRUM PRETEKOV:

Hotel Polanka, 49.538559, 18.787654, príjazd cez obec Písek, odbočiť pri
Základnej škole. Hotel sa nachádza na území ČR. www.hotelpolanka.cz

DRUH PRETEKOV:

Preteky jednotlivcov s intervalovým štartom na dlhých tratiach v pásmach
3,5 MHz a 144 MHz, relácie 60 s.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ tratí:
Prezentácia, hospodár:
SportIdent, výsledky:
Štart:
Výmena prijímačov:
Cieľ:

KATEGÓRIE:

D, M 14 (nemajstrovské) do 14 rokov, narodení 2002 a neskôr
D, M 16
do 16 rokov, narodení 2000 a neskôr
D, M 19
do 19 rokov, narodení 1997 a neskôr
D, M 20
narodení kedykoľvek
D 35
nad 35 rokov, narodené 1981 a skôr
M 40
nad 40 rokov, narodení 1976 a skôr
D, M 50
nad 50 rokov, narodení 1966 a skôr
Poriadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zlúčiť kategórie.

PRIHLÁŠKY:

Do 20.10.2016 na formulári, na jozo.king.kral@gmail.com .
Dohlášky sú možné len do piatku 4.11., aj telefonicky (+421 905 799 499),
len podľa možností poriadateľa, poplatok zvýšený až + 50%.

Jozef Král
Peter Jurčík
Jozef Král
Miriam Králová
rodina Fekiačová
Ria Stančíková
Peter Jurčík
Ria Stančíková

PREZENTÁCIA:

5.11.2016, až po dobehu do cieľa, v centre pretekov. Štartovná listina bude
zverejnená v piatok pred pretekmi na www.rob.sk, môžete prísť tesne pred
odovzdávkou dvojmetrov, teda pred 10:30.
Vedúci klubov zodpovedajú za údaje v prihláške a zdravotnú spôsobilosť
neplnoletých členov.

PRÍJAZD:

Príjazd autom:
Zo SR/ČR: cez Jablunkov, v obci Písek, od ZŠ cca 2,5 km
Z PL: cez hran. priechod Bukovec - Jesnowice, v obci Písek, od ZŠ cca 2,5
km

ODOVZDÁVKA:

1/ Odovzdávka prijímačov pre pásmo 144 MHz (príp. vlastného
občerstvenia na výmenu) je na parkovisku v centre od času mínus 60 do
času 00, t.j. medzi 9:30 a 10:30.
2/ Prijímače pre pásmo 3,5 MHz si pretekári na štart donesú sami,
Prijímač 3,5 MHz SA NEODOVZDÁVA!
Platí zákaz zapínať oba prijímače od 8:30 až do okamihu svojho štartu.
3/ Prevoz veci zo štartu na cieľ bude zabezpečený.

FAIR PLAY:

Dodržiavajte prosím pokyn o nezapínaní prijímačov.
Vyzývame Vás na pripojenie k hnutiu „ZA TICHÝ LES“, komunikácia
v lese počas pretekov je proti pravidlám, skresľuje výsledky a
znehodnotí športový zážitok. Porušenie sa trestá hryzením svedomia a
hanbou na celú zimu.

SLUŽBY / POPLATKY:

1/ Parkovanie v centre
Podľa pokynov ubytovateľa, v cene ubytovania.
2/ Ubytovanie
A) Hotel Polanka
a) časť Penzion 314 CZK / osoba / noc, s raňajkami
b) časť Turistická ubytovna 204 CZK / osoba / noc, s raňajkami
3/ Stravovanie
Počas pretekov občerstvenie na výmene prijímačov a po dobehu v cieli.
Reštaurácia v Hoteli Polanka
Večer záverosezónová večera – viď bod 5.
4/ Štartovné
5 EUR
5/ Záver sezóny
Večera, nápoj, mňamky 200 CZK / osoba
Poplatky sú splatné len v uvedených menách.

TERÉN:

Kysucké Beskydy. Horský terén, 500-839 m. n. m., prevažne dobre
priebežný a zvyčajne podmočený.
Bez výskytu medveďov a posledných 102 rokov aj bez vlkov. Možná
snehová pokrývka.
Nebezpečné priestory:

asfaltové cesty s občasným pohybom áut (využívajte či prebiehajte
mimoriadne opatrne),

severozápadný zráz rozsiahleho zosuvu pôdy z roku 2010,

časť Čertovy mlýny pri postupe zhora nadol.

MAPY:

Formát A3. Stav 60% 2016, 40% 2014.
Mapy nie sú vodovzdorne upravené.

ŠTART:

Vzdialený z centra max 500 m. Stolík, červená fixka, lepiaca páska,
vynechávky. Volanie do prípravy -10 min, z dôvodu novej mapy, aj keď
krúžky budú na mape a rádiá v ruke.

ČASOMIERA:

SportIdent.

OCENENIE VÍŤAZOV:

Prví 3 v každej kategórii diplomy a ceny. Medzinárodnými Majstrami SR v
kat. M20 a D20 sa stanú a ocenení budú najlepší pretekári na týchto tratiach,
tzn. aj príp. juniori alebo veteráni (tzn. aj príp. pretekári juniorských alebo
veteránskych kategórii, ak budú mať rovnakú trať).

POZNÁMKA:

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, resp. zákonného zástupcu a sú
povinní prejsť cieľom.

NOVINKY, INFORMÁCIE:

www.rob.sk

INFOKONTAKT:

+421 905 799 499, jozo.king.kral@gmail.com

PROGRAM:
4. November (Piatok)

do 19,00

Príjazd a ubytovanie pre príchodzích z ďaleka

5. November (Sobota)

9,00 – 10,29
9,30 - 10,30

Príjazd na štart
Odovzdávka prijímačov 144 MHz
a vlastného občerstvenia na výmenu
Štart s prijímačmi 3,5 MHz
Ubytovanie
Uzávierka cieľa
Prezentácia v centre
Vyhlásenie víťazov MM SR v ROB na DT
Ďalšie slávnostné akty
Večera a Záver sezóny

10,30
14,00-19,00
Okolo 16,30
16,30 - 18,00
Po 18,00

6. November (Nedeľa)

05,00
do 10,00

Nočný kľud
Odubytovanie

TRATE :
PÁSMO:
LIMITY:
KORIDORY:

Najskôr 3,5 MHz, po výmene 144 MHz
300 min., limit na 3.5 MHz je 120 min.
Štart – koniec koridoru: 5 metrov, neznačené
Maják – cieľ: do 50 metrov, jednostranný

----------------------------------------------------------------------------PRETEKY SÚ SÚČASŤOU SERIÁLU ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ KONANÝCH NA HRČAVE:

