Pohár mládeže v ROB 2020 Bulletin č.1
Krátko o nás a o preteku
Napriek nezanedbateľnej histórii a početným úspechom ROB-u na Slovensku, jeho úroveň v
poslednej dobe klesá. Preto sme sa rozhodli, že je na čase, aby sme my, ROB mládež,
prevzali zodpovednosť za budúcnosť športu, ktorý milujeme a prebrali takto pomyselný
štafetový kolík od našich trénerov a pomohli ďalej budovať tento šport.
Chceme preto založiť tradíciu Pohára mládeže, ktorého názov má symbolizovať príchod
novej generácie. Veríme, že sa nám podarí vybudovať kvalitnú a profesionálnu súťaž, ktorá
bude silnou konkurenciou pre ostatné slovenské pohárové súťaže.
Lukáš Račko (fotka vľavo)
ROB sa venujem už takmer 9 rokov a som
odchovancom bohatej Gymlet-martinskej tradície. V
súčasnosti som členom ROB Klub Kysuca. Medzi moje
najväčšie úspechy nepochybne patria: 3. miesto Šprint
EYAC2015, 4. miesto Šprint WAC2018, 3. miesto 80m
WAC2018 (súťaž tímov) a mnoho ocenení zo súťaží
nižších stupňov.

Ján Cuninka (fotka vpravo)
Ako mladší žiak som bol aktívny
pingpongista ale po príchode na
osemročný Gymlet v Martine, som
pričuchol k tradícii ROB v klube Medik
Martin
pod
vedením
manželov
Šimečkovcov. Prichádzali preteky a
radosť s nimi, úspechy a účasti na
Majstrovstvách tiež. Okrem ROB a OB
som zabehol jeden z najťažších
Skyrunning pretekov, všetky typy
Spartan race, maratón a polmaratóny.

Organizátor

Klub bežeckého športu - Martin
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:

Ján Cuninka
Lukáš Račko
Lukáš Račko

Druh súťaže
Pohárová súťaž.

Predbežný harmonogram
Piatok 9. 10. 2020
15:00 - 22:00
17:00 - 18:30
17:00
19:00
20:00

Príchod, prezentácia a ubytovanie
Valčík
Štart 00
Vyhodnotenie Valčíka
Tréning 144 MHz a 3,5 MHz

Sobota 10. 10. 2020
6:00 - 8:00
9:00
10:30
17:30 - 19:00

Raňajky (+balíček)
Spoločný odchod zo zhromaždiska na štart
Štart 00
Večera

Nedeľa 11. 10. 2020
6:00 - 8:00
Raňajky
9:00
Štart 00
12:00 - 14:00 Obed
15:00
Vyhodnotenie Poháru mládeže a predanie cien najúspešnejším pretekárom.
Koniec súťaže a voľný odchod domov.

Technické parametre
Kategórie:
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D45, D55, D65
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70
Mapa:
Valčík
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő
mierka 1:10 000, e5, stav 2019
E1
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő
mierka 1:15 000, e5, stav 2019
E2
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő
mierka 1:15 000, e5, stav 2019
Terén:
Členitý s údoliami a kopcami, vlhký a miestami hustý porast. V teréne je hustá sieť ciest.
Razenie:
Pomocou systému SPORTident

Detaily k jednotlivým závodom
Valčík:
Štart: 9.10.2020 o 17:00.
Súťaž dvojíc v ROB. Dvojica spoločne štartuje a beží jednu trať zloženú z 5 kontrol 3,5 MHz
a 5 kontrol 144 MHz. Súťažiaca dvojica musí koordinovať svoj postup medzi kontrolami 3,5
MHz a 144 MHz. Dvojica sa nesmie rozdeliť, obidvaja pretekári razia spoločne všetky
kontroly a nesmú byť od seba vzdialení viac ako 50m počas celého závodu. Komunikácia
mimo svojej dvojice je zakázaná. Vzdialenosti medzi kontrolami v tom istom pásme je aspoň
200m a medzi kontrolami v rôznych pásmach aspoň 100m. Vo výsledku sa počíta čas
rýchlejšieho z dvojice.

Vzdialenosť závodu zodpovedá krátkej trati.
Časový limit na závod je 90 minút.
Kontroly vysielajú v skrátených reláciách.
Dvojice štartujú v 2,5 minútových intervaloch.
Kategórie pre tento závod sú Muži, Ženy a Mix.
Súradnice zhromaždiska:

48°19'45.9"N 19°37'43.2"E

E1:
Štart: 10.10.2020 o 10:30
Odchod zo zhromaždiska na štart je o 9:00!
Klasická trať v pásme 144 MHz.
Časový limit na závod je 150 minút.
V cieli bude možnosť zakúpiť občerstvenie, čapované nápoje a jedlo.
Súradnice zhromaždiska:

48°19'45.9"N 19°37'43.2"E
E2:
Štart: 11.10.2020 o 9:00
Klasická trať v pásme 3,5 MHz.
Časový limit na závod je 150 minút.
Súradnice zhromaždiska:

48°19'45.9"N 19°37'43.2"E

Pravidlá súťaže:
Súťaž prebieha na základe pravidiel IARU platných od 1.1.2020.
https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/ardf/documents/ardf-rules/
Protesty:
Protest môže podať každý účastník závodu alebo niektorý z rozhodcov. Účastník protest
podáva písomne alebo ústne hlavnému rozhodcovi najneskôr do hodiny od dobehu
posledného pretekára. Pretekár alebo zástupca klubu podávajúci protest musí zaplatiť
zálohu 20€, ktorá je návratná v prípade oprávnenej sťažnosti.
Hlavný rozhodca v prípade prijatia protestu zvoláva míting rozhodcov, ktorého sa zúčastňujú
hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov, rozhodcovia, zástupcovia klubov a inak účastné strany
sporu (pretekár, ktorý podáva protest alebo pretekár, na ktorého je podaný protest za
porušenie pravidiel).
Vyhodnotenie:
Valčík sa vyhodnocuje samostatne za dvojicu. Celkové výsledky Pohára mládeže sa
vyhodnocujú v tomto poradí; na základe celkového počtu kontrol E1+E2, celkového času
E1+E2, výsledného času E1.
Ceny:
Valčík: diplom a vecná cena
Pohár mládeže: diplom, vecná cena a celkový víťaz v každej kategórií pohár
Štartovné:
Do 6.9.2020 8€ za závod po 6.9.2020 10€ za závod.
Valčík: samostatné štartovné 5€ za jednu dvojicu.
Prihlášky:
Posielajte osobitne za pretekára alebo za celý klub vo formáte xlsx (Excel tabuľka) na
lukas.racko@plk.mff.cuni.cz alebo jcuninka@gmail.com. Prihlasovací formulár bude
uverejnený na stránke www.rob.sk spolu s týmto bulletínom. V prihláške treba uviesť meno,
priezvisko, klub, kategóriu (na každú etapu zvlášť), číslo čipu a či máte záujem bežať Valčík
(stačí áno/nie a či máte dvojicu, mená stačí nahlásiť pri príchode. V prípade, že nemáte
dvojicu pokusíme sa vás spárovať s niekým ďalším.)

Predbežné prihlášky posielajte do 6.9.2020, stačí len
mail že sa plánujete zúčastniť.
Prihlasovací formulár (excel tabuľka bude po 6.9.2020)
Informácie o ubytovaní budú v bulletine č.2
Štartovné sa bude platiť až po 6.9.2020

Záverečné ustanovenia
Vzhľadom na nejasnú situáciu okolo svetovej pandémie Covid-19 si organizátori
vyhradzujú právo na zmenu propozícií!
Účastníci závodu sú povinný dodržiavať všetky platné vyhlášky, zákony a epidemiologické
opatrenia týkajúce sa zdravotnej situácie na Slovensku. Podrobnosti nájdete na:
https://korona.gov.sk/
Prípadné zmeny v priebehu podujatia a v pravidlách prebiehajú na základe zhody hlavného
rozhodcu a riaditeľa pretekov po diskusií so zástupcami klubov a zvyšnými rozhodcami.
Pretekári vstupujú do závodu na vlastné riziko!
Účasťou na závode pretekár dáva súhlas, že bude dodržiavať medzinárodne platné pravidlá
ROB, pravidlá súťaže a pokyny organizátorov. V prípade porušenia má organizátor právo
pretekára alebo klub (v prípade kolektívneho porušenia pravidiel) vylúčiť zo súťaže bez
nároku na vrátenie štartovného.
Dňom zverejnenia tohto bulletinu na stránke http://rob.sk/ sa zakazuje organizácia tréningov
na mape Lučenecké kúpele - Losonc fürdő 1:15 000 a na mape Lučenecké kúpele - Losonc
fürdő 1:10 000.
Informácie v tomto dokumente majú iba informatívny charakter a informácie ako
harmonogram a miesto zhromaždiska sa môžu zmeniť v prípade štandardnej situácie do
vydania Bulletinu č.2, v prípade krízovej situácie do vydania Bulletínu č.3.
Predpokladané vydanie Bulletínu č.2: 6.9.2020
Predpokladané vydanie Bulletínu č.3: 3.10.2020

