
 
 

 
AROB ČR, 

AVZO TSČ ČR TEPLICE HRAD DOUBRAVKA, p.s. 
SZTM ROB Liberec, z.s. 

a 
Deutscher Amateur Radio Club e.V. 

District Sachsen, Referat Amateurfunkpeilen 

 
1. - 3.června 2018 

 
Mezinárodní mistrovská soutěž  I. stupně 

v radiovém orientačním běhu 
na klasických tratích v pásmu 144 MHz a 3,5 MHz 

 
 



 
Druh soutěže: 
Mistrovská soutěž I. stupně v ROB - závod na klasické trati v pásmu 144 MHz, NŽ ČR 2018 
Mistrovská soutěž I. stupně v ROB - závod na klasické trati v pásmu 3,5 MHz, NŽ ČR 2018 
 
Pořadatel: 
AROB ČR, 
AVZO TSČ ČR TEPLICE HRAD DOUBRAVKA, p.s.,  SZTM ROB Liberec, z.s. 
a 
Deutscher Amateur Radio Club e.V., District Sachsen, Referat Amateurfunkpeilen 
 
Datum a místo konání, centrum soutěže: 
1.- 3. 6. 2018, Teplice 
Autokemp Osek, Nelsonská 669, Osek 41705 
50.6218561N, 13.6848753E 
http://www.autocamposek.cz/ 
 
Soutěžní výbor: 
1. Činovníci: 
Ředitel soutěže: Jiří Suchý  
Hlavní rozhodčí: Iveta Machová (R1) 
Stavba tratí: Iveta Machová (R1), Anja Hilbert, Jiří Suchý 
2. Organizační a techničtí pracovníci: 
Hlavní technik: Jaromír Baxa  
Vedoucí startu: Jan Baxa (R2) 
Vedoucí cíle: Olaf Oehme, Iveta Machová (R1) 
 
Delegát:                     Barbora Matoušková 
 
Předběžný časový rozvrh: 
Pátek 1.6.2018 
17,00-21,30 hod. prezence závodníků v centru soutěže 
20,00-21,30 hod. trénink  144 a 3,5 MHz 
Sobota 2.6.2018 
11,00 hod.   start závodu v pásmu 144 MHz       
19,30 hod.   vyhlášení výsledků  
Neděle 3.6.2018 
9,15   start závodu v pásmu 3,5 MHz 
Do 15 hod.  vyhlášení výsledků  
 
Technická ustanovení: 
Kategorie :  
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60  
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70 
 
Mapa: 
Altenberg, 1:10 000, E 5m, A3 stav 2017 /n. v. nad 720 m n. m./  
Březina, 1:10 000, E 5m, A3 stav 2017, revize jaro 2018/n. v. nad 460 m n .m. 
Zakázaný prostor ode dne vydání propozic v prostoru Altenberg a okolí do 10 km, 
Milešov  a okolí do 10 km. 
 
Terén: 
Z 90 % zalesněná oblast Krušných hor a Českého středohoří, smíšené lesy, místy výrazný kamenitý podklad, 
kamenné sesuvy a mokřady. 
 
Upozornění: 
Respektujte zákaz vstupu do oplocených míst (oplocenek, lesních školek) a vyznačených zón na mapách 
(nebezpečné a nepřístupné oblasti ZCHU)  - závody probíhají v chráněných krajinných oblastech 
(Naturschutzgebiet Osterngebirge a CHKO České středohoří) s přírodními kamennými sesuvy, rašeliništi a 
rybníky, ale i pozůstatky přítomnosti armády a středověké horní činnosti.  
Nepřibližujte se k případné těžbě stromů (pod 50 m) nebo jiné činnosti lesní mechanizace! 
Na místních komunikacích je potřeba dbát zvýšené opatrnosti vůči motorovým vozidlům a zejména cyklistům. 
Upozorňujeme na častý výskyt divokých prasat, i když jsou plachá, nutno zachovat obezřetnost. 



 
Razící zařízení:  
SPORTident pro všechny kategorie 
 
Vysílače: 
Více vysílačů na dvou frekvencích + maják, dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU). 
 
Ubytování: 

1) Autokemp Osek-omezená kapacita 100 míst v chatkách dle pořadí přihlášek, cena včetně povlečení 
220,-- Kč/noc, přednost mají ubytovaní na 2 noci.  

2) Ve vlastních stanech, platba na místě při příjezdu. 
3) Tělocvična ZŠ Osek (5 min. chůze), k dispozici od 20,00 hod. v pátek 1.6.18 Kč 60,--/noc/os. 

Parkovné 80,-- Kč/noc/auto a poplatek za psa 60,-- Kč/noc v autokempu (platba na místě při příjezdu). 
 
Strava: 
Nezajišťujeme, v kempu je k dispozici kuchyňka s vařičem (bez nádobí), v Oseku se nacházejí restaurace, 
obchody. 
Zapůjčení SI čipu:  20 Kč/závod, úhrada 800,- při ztrátě či poškození. 
 
Startovné:  
Kategorie MD12-14, M70  130,-Kč za závod (do 16.5.18),   od 17.5.18 Kč 150,--  
Kategorie MD16-                      160,-Kč za závod (do 16.5.18),   od 17.5.18 Kč 200,--  
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Doprava: 
Sobota - vlastním vozem (20 km) na veřejné parkoviště Rehefeld-Zaunhaus N 50°43.733‘ E 13°42.177‘ , odtud 
mikrobusem do místa startu závodu 144 MHz (požadavky na zajištění dopravy z centra soutěže dohodnout 
předem s pořadatelem v rámci omezených možností, zaslat emailem na machova@hima.cz 
Neděle - busem pořadatele z centra soutěže (dojezd vlastním vozem možný jen po dohodě) 
 
Ostatní: 
Účastníci sobotního závodu musí mít platný občanský průkaz (pas) pro přechod státní hranice do Německa. 
Doporučujeme lékařskou prohlídku. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce. Na 
všechny účastníky - členy AROB ČR se vztahuje hromadná pojistka ČSTV. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB. 
 
Přihlášky a platba: 
Termín pro přihlášky a úhradu poplatků (startovného a ubytování)   do středy 16.5.2018.  
 
K přihlášení použijte od 1.5.2018 webový formulář na: 
http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/teplice.php, potvrzovací mail přijde obratem. 
Bankovní účet pro poplatky:  1908698001/5500, variabilní symbol PSČ sídla oddílu. 

Informace o soutěži  http://www.hrad-doubravka.cz/actual/18 
 
Kontakty: 
Anja Hilbert +49 177 3545631 Olaf Oehme, +49 177 4240272, o.oehme@arcor.de 
Jiří Suchý,+420 777 102701 Iveta Machová, +420 604 761927, machova@hima.cz  
 
Akce se v Čechách koná s laskavým souhlasem správce území, Lesy České republiky, s. p. 
 

 
 
Děkujeme sponzorům: 
  
MKE services s.r.o.- elektromontáže 
 

 


