POŘADATEL
SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou z pověření Asociace ROB ČR

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel soutěže: Ondřej Stehlík
Hlavní rozhodčí: Petr Matula, R1
Technický úsek: Jiří Mareček, R1
Stavba tratí:

Ondřej Stehlík, Petr Matula, R1

Delegát :

stanoví Rada AROB

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ ROZVRH

Sice ne hned v květnu, jak bylo původně plánováno, ale v červnu se
sejdeme ve Svratce. To, za jakých podmínek se akce uskuteční dáme
vědět až koncem května, abychom mohli reﬂektovat aktuální
epidemiologické zákazy. Už teď se ale těšíme, až si budeme moci
nasadit sluchátka a vyběhnout s rádiem do terénu u Zkamenělého
zámku na Vysočině.

Sobota 12. 6.
od 12:00

prezence v Březinách v ZD,
49.6950078N, 16.1179633E

13:00

start E1 (klasika 80m)

9:00

start E2 (krátká trať 2m)

Neděle 13. 6.

OFICIÁLNÍ NÁZEV SOUTĚŽE
E1: Národní žebříček na klasické trati 80m
E2: Mistrovství České republiky v ROB na krátké trati 2m

KATEGORIE A VYSÍLAČE
MD12, MD14, MD16, MD19, MD20, M40, D35, M50, D45, M60, D55, M70, D65

DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž 1. stupně zařazená do NŽ ČR 2021

Technické parametry – viz samostatný dokument.
Razící zařízení: Sport Ident

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

TERÉN A MAPA

12.-13. června 2021, Svratouch

Členitý, vysočinský, s kamennými poli a s hustou sítí meliorací a cest.
KT: Mapa A4 1:10 000, Klasika: A4 1:15 000, kategorie nad M50/D55 A3 1:10
000, stav 2019 s částečnou revizí 2021.
Zakázaný prostor: Mapy Karlštejn, Zkamenělý zámek, U zabitýho,
Formanovo bahno.

CENTRUM SOUTĚŽE
Sobota ZD Březiny: 49.6950078N, 16.1179633E
Neděle RS Naděje: 49.7242811N, 16.0507667E

PROPOZICE ROB SVRATKA / 12.-13.6.2021

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Stravu pořadatel nezajišťuje.
Ubytování lze zajistit v RS Naděje (centrum nedělního závodu).
Celková volná kapacita je asi 80 míst (+ případně možnost
stanování v areálu).
Ceny ubytování (rezervovat lze jen celé chatky):
4 lůžková chata s koupelnou
1.300,-Kč/noc
5 lůžková chata s toaletou
1.250,-Kč/noc
4 lůžkový srub s přistýlkou
850,-/noc
buď ve vlastním spacáku, nebo povlečení za 65,-/noc.
V případě stanování v areálu je cena za stan pro dvě osoby 80,Kč/noc, stan pro 4 osoby nebo karavan 160,-Kč/noc, poplatek za
dospělou osobu 85,-Kč/noc, poplatek za dítě 75,-Kč/noc.
Ubytování rezervujte v tomto formuláři:
https://forms.gle/wR17dxZUittcLFgk6
Rezervace je platná až po potvrzení, které dostanete mailem.
Aktuální rezervace jsou viditelné zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SEmYizwph1WwtBjCqH9C
Hf7H1DnhcrupmeyhjXSTnFM/edit?usp=sharing

PŘIHLÁŠKY
Nejpozději do 4. 6. 2021 na přihlašovacím formuláři.
Startovné 160 Kč / závod na účet: 2300720703/2010, jako variabilní
symbol uveďte PSČ sídla oddílu.
Formuláře posílejte na adresu: ondrej.stehlik.brno@gmail.com. Přihláška je
platná až po potvrzení organizátorem.
Podáním přihlášky závodník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat
soutěž v ROB. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodníci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV.
Klasická prezence závodníků nebude. Na start nebude připuštěn závodník
bez zaplaceného startovného. Zkontrolujte si prosím své osobní údaje,
včetně čísla čipu!

PROPOZICE ROB SVRATKA / 12.-13.6.2021

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ A ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ
Závodník a jeho doprovod se nesmí na soutěž dostavit, vykazuje-li známky
jakéhokoli respiračního onemocnění. Účastníci soutěže jsou povinni
dodržovat opatření nařízená pořadatelem. Na shromaždišti a ve
startovním a cílovém prostoru je možné pohybovat se pouze s ochranou
dýchacích cest. Účastníci dále na vyzvání předloží prohlášení s údaji
uvedenými v příloze. U nezletilých podepisují prohlášení zákonní
zástupci.
Účastníci soutěže jsou rovněž povinni prokázat, že
a) byli očkováni proti Covid 19 a od ukončeného očkování uplynulo
nejméně 14 dnů
b) překonali Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více, než
180 dnů,
c) absolvovali PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem a od
provedení testu neuplynulo více, než 72 hodin.
Uvedené skutečnosti se prokazují potvrzením vydaným příslušným
orgánem či organizací (MZd, zdravotnické zařízení provádějící testování,
zaměstnavatel, škola apod.), v případě samotestovaní čestným
prohlášením.
Shora uvedené skutečnosti může doložit za celý oddíl jeho vedoucí
předložením soupisu účastníků s uvedením skutečností dle bodu a) nebo
b) a s přiloženými osvědčeními či potvrzeními a prohlášeními.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná protiepidemická
opatření nařízená vládou, ministerstvem zdravotnictví a krajskou
hygienickou stanicí.

ORGANIZACE AKCE
Závodníci budou odcházet na start individuálně, pěšky. Starty budou
vzdáleny do 2,5km od centra akce, cíl bude poblíž centra. Podrobnosti
budou v Pokynech.
AKTUÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Webové stránky akce:
www.skradiosport.cz/krpaly2021.php

