Pokyny ku sústredeniu reprezentácie Slovenska v ROB DOKSY – Česká
republika.
Termín: 29.3. – 1.4. 2018
Ubytovanie: rekreačné zariadenie POSLŮV MLÝN č.p. 976, 472 01 Doksy, (nutné prezuvky):
(50°33'22.693"N, 14°40'10.256"E)
Technické zabezpečenie: Kombinácia účasti na viacdňových pretekoch v OB: Velikonoce ve skalách
2018(Oddíl OB Kotlářka Praha) www: http://obkotlarka.cz/zavody/velikonoce-ve-skalach2018/aktuality a ROB tréningov (tréneri reprezentácií, Ondrej Stehlík, zúčastnení veteráni ako
obsluhy, všetci zúčastnení pomáhajú pri sťahovaní kontrol z lesa.
Terén: Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s
náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 280 – 360 m.n.m.
Doprava: obsadenie do áut bude upresnené neskôr
Výbava a iné: viď. Zásady a pokyny ku repre. akciám 2018 www.rob.sk navyše obal na popisy
kontrol na OB
Stretnutie účastníkov: 29.3.2018, 13:30, telocvičňa oproti škole v obci Jestřebí, (50°36'31.220"N,
14°35'5.318"E)
Nahlásenie príchodu: Tí, ktorí plánujete neskorší príchod, dajte vedieť kedy na: peterjurcik@atlas.sk,
aby som vedel s kým mám počítať na prvom tréningu

Program pretekov v OB Velikonoce ve skalách 2018:
čtvrtek 29. března trénink (od 14:00, nebo pátek dopoledne)
pátek 30. března E1 zkrácená trať (start 12:00)
sobota 31. března E2 klasická trať (start 10:00)
neděle 1. dubna E3 klasická trať, hendikep (start 10:00)
Délky tratí: Čas vítěze v H21E pro E1 45 min, pro E2 a E3 80 min, délky ostatních tratí v poměru k
tomu. Podrobněji na webových stránkách závodu.

Program sústredenia:
29.3.2018 štvrtok
xx:xx

odchod z rôznych miest podľa potreby

07:30 odchod Martinčania z parkoviska pri Kauflande
13:30 príchod do miesta stretnutia, prezentácia a presun na miesto parkovania áut pre
tréning OB

14:30 tréning OB techniky v skalách, skalných mestách, skalných roklinách po dvojčlenných
a viac členných skupinách. Zoznam zaradenia do skupín bude zverejnený neskôr. Tu chcem využiť
skúsených o doprovod hlavne žiakov a poučenie ich o horeuvedenej orientačnej technike.
Parkovanie pre auta na tréning: (50°33'43.823"N, 14°35'43.906"E)
17:00 presun do miesta ubytovania a ubytovanie(recepcia otvorená iba do 18:00!!!)
18:30 večera
19:30 tréning na šprint – frekvencie, vyhodnotenie dňa, prednášky
22:00 balenie na nasledujúci deň
22:30 nočný kľud
30.3.2018 piatok
7:00 budíček,
7:30 raňajky , odchod obsluhy
PREVZATIE SUCHÉHO OBEDA PRI RAŇAJKÁCH
8:15 spoločný odchod na tréning ROB. Kozly : (50°38´45.305´´N, 14°27´21.270´´E)
9:00 štart 00, šprint, 3,5 MHz
11:00 presun do centra I. Etapy OB: Dubá - Nedamov, autokemp (50°32'12.884"N,
14°33'21.415"E)
12:00 štart 00 OB
Po OB presun na ubytovanie
18:30 večera
19:30 tréning na skrátenú trať 144MHz – frekvencie, vyhodnotenie dňa, prednášky
22:00 balenie na nasledujúci deň
22:30 nočný kľud

31.3.2018 sobota
7:00 budíček
7:30 raňajky
PREVZATIE SUCHÉHO OBEDA PRI RAŇAJKÁCH
8:45 presun do centra II. Etapy OB: lúka u obce Jestřebí (50°37'2.283"N, 14°32'37.778"E)
10:00 štart 00 OB

Po OB presun na tréning ROB. Predpoklad Stvolinky: (50°38´07.290´´N,
14°26´29.668´´E) Môže byť upresnené
15:00 predpokladaný štart skrátenej trate 144MHz
Po ROB presun na ubytovanie
18:30 večera
19:30 vyhodnotenie dňa, prednášky
22:00 balenie na nasledujúci deň
22:30 nočný kľud

1.4.2018 nedeľa
7:00 budíček
7:30 raňajky
PREVZATIE SUCHÉHO OBEDA PRI RAŇAJKÁCH
8:30 odovzdanie ubytovania
8:45 presun do centra III. Etapy OB: lúka u obce Jestřebí (50°37'2.283"N, 14°32'37.778"E)
všetky veci so sebou
10:00 štart 00 OB

Po OB odchod autami domov.

V Martine 19.3.2018

Ing. Peter Jurčík

