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Úvod: Rok opět uběhl a je tu již 31. ročník Poháru přátelství, 
soutěže s nejdelší tradicí v České republice, který byl 
přerušen pouze v revolučních letech 1968 a 1989. 
Srdečně Vás všechny zveme na poslední závody I. stupně 
v této sezóně. 31. ročník se koná v krásné krajině 
Lužických hor a Labských pískovců.  

 Věříme, že se k nám přijedete důstojně rozloučit se 
sportovní sezónou a příjemně posedět s přáteli a 
sportovními kolegy. 

 
Pořadatel: FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 zaregistrován 

u MV ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R 
  
Datum a místo konání:  
 6. - 7. října 2007, Nový Bor 
  
Druh soutěže:  
 Mistrovská soutěž I. stupně v ROB, zařazená do 

Národního žebříčku ČR v ROB 2007. 

 
Činovníci: Ředitel soutěže:  Filip Cernetic, R1  
 Hlavní rozhodčí:  Ing. Antonín Blomann, R1 
 Delegovaný rozhodčí: Jiří Pavlů, OK1CHE, R1 
 Vedoucí startu:   Petr Jelínek, R1 
 Vedoucí cíle:   Karel Zeman, R1 
 Zdravotník:   Eva Blomannová 
  
Kategorie: MD10, MD13, MD16, MD20, M40, M50, M60, D35, D50 
 
Tratě: V pásmu 3,5 MHz a 144 MHz pro všechny kategorie 

klasická trať dle pravidel.  
 
Technická ustanovení:  
  Vysílače se zvýšeným výkonem.  
  Razící zařízení – Sportident 
 
Pásma: 1. závod (sobota 7. 10. 2006): 
MD -13:  3,5 MHz 
MD 16 - : 144 MHz  
  
2. závod (neděle 8. 10. 2006) 
MD -13:    144 MHz 
MD 16 - :     3,5 MHz 
 
 



Mapa: Přátelský jámník 
 stav: 2003, částečná revize provedena v roce 2007.  
 1:10 000, formát A3 
 Přátelský Ludánek 
 stav: 2002, částečná revize provedena v roce 2007.  
 1:10 000, formát A3 
   
Terén: Kontinentální, mírně zvlněný z 80% zalesněný, kamenitý, 

hustá síť komunikací. 
  
Zakázaný prostor:  
 Mapy Daneček, Jámy, Lipník, Luciin důl 
 
Předběžný časový harmonogram:  
 Pátek 5. 10. 2007: 
 18,00 - 21,30  Prezentace 
 20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech  
  
 Sobota 6. 10. 2006: 
 8,00 - 9,30  Snídaně 
 9,35   Odjezd BUS č.1 
 10,15   Odjezd BUS č.2 
 11,00   Odjezd BUS č.3 
 11,00    Start 00 
 17,30 - 18,45  Večeře 
 19,00   Vyhlášení výsledků 
 
  Neděle 7. 10. 2006: 
 7,15 - 8,30  Snídaně 
 8,40   Odjezd BUS č.1 
 9,20   Odjezd BUS č.2 
 10,00   Odjezd BUS č.3 
 9,30   Start 00 
 12,00 – 14,30 Oběd 

 15,00   Ukončení závodu, vyhlášení a ukončení 
   Poháru přátelství 2007   

 

  Prezentace je možná pouze v pátek večer. Pro největší 
zoufalce, kteří nechtějí posedět již v pátek, je možná 
prezentace po telefonu, která bude závazná a bude 
provedená nejpozději v pátek do 21,00!!! 

 
 
  



Vyhodnocení:  
 Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým 

vítězem Poháru přátelství 2007 se stává závodník s nejvíce 
kontrolami a s nejlepším dosaženým časem dohromady z 
obou závodů.  

 Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných 
družstev o putovní pohár,. Družstva budou složena závodníky 
z kategorií MD10-13 + MD16-20  + MD35 -. Družstva mohou 
být složena ze závodníků z různých oddílů. Do celkového 
hodnocení družstev se počítá umístění (součet všech za obě 
pásma), je-li někdo PL, D, N potom se mu počítá jako 
umístění počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. 
Nahlašovaní jednotlivých družstev bude probíhat u 
prezentace.  

 Apelujeme na vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, 
aby ostatní měli co vyhrát. 

 
Poplatky: Startovné: 110,- Kč/závod 
 (mapa, občerstvení v cíli) 
 Zapůjčení SI čipu: 20,- Kč/závod 
 
Strava: Bude zajištěna pořadatelem v místě ubytování. 

Strava je zajištěna od sobotní snídaně po nedělní oběd.  
    
 Snídaně: 45,- Kč/osoba  
 sýr, salám, máslo, džem, 3x pečivo 
 Balíček: 55,- Kč/osoba  
  3x pečivo, ovoce, salám, sýr, paštika,  oplatka  
 Večeře sobota: 65,- Kč/osoba  
 polévka, kuřecí plátek, rýže 
 Oběd:  65,- Kč/osoba  
 polévka, vepřový řízek, brambory 
 
Ubytování:  
 Základní škola U Lesa, Boženy Němcové 539, 

Nový Bor    
 A: Pokoje s lůžkovinami (42,2 místa):  

165,- Kč/osoba a noc 
B: Tělocvična, třídy (173,4 míst):  

 55,- Kč/osoba a noc 
 Sprchy s teplou vodou jsou samozřejmostí. 
 Ubytování bude poskytováno v pořadí dle došlých 

přihlášek. 
 !!! V objektu je nutno se PŘEZOUVAT !!! 

!!! Parkování pouze před areálem ZŠ !!! 
 



Ostatní: Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny 
účastníky, kteří jsou členy AROB ČR se vztahuje 
hromadná pojistka ČSTV. Doporučujeme lékařskou 
prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo 
jeho zákonný zástupce. Zahraniční závodníci mohou 
uhradit veškeré poplatky na místě. Pořadatel si 
vyhrazuje právo na včasnou změnu propozic v rámci 
pravidel ROB. 

 
Menší pozvání:  
 Nebudeme zastírat, že tento odstavec je zde hlavně 

proto, aby se zaplnilo volné místo na stránce a 
propozice vypadaly plné informací. Samozřejmě nás to 
také tím pádem nutí poznat kraj, kde závody pořádáme. 

 Proto věřte, že po kvalitních závodech se určitě nudit 
nemusíte (ale samozřejmě můžete). V okolí Nového 
Boru se nachází několik významných, především 
přírodních památek. Například se můžete podívat  do 
skalního hradu Sloup v Čechách, dále na Panskou skálu, 
kde se natáčela pohádka Pyšná princezna a samozřejmě 
zapomenout nesmíte na největší skalní bránu v Evropě 
tzn. Pravčickou bránu. V samotném Novém Boru stojí za 
shlédnutí minimálně Sklářské muzeum. 

 Ale samozřejmě nic se nemá přehánět, tím spíše fyzická 
aktivita. Důležité je posezení s přáteli. Těmto účelům 
určitě vyhoví některé z několika restauračních zařízení 
v Novém Boru 

 
Doprava: Autobusem se do Nového Boru dostane snad každý. 

Cesta bude značena max. z náměstí, protože v Novém 
Boru můžete vystoupit na několik zastávkách a to by 
jsme se uznačkovali. Vlak do Nového Boru také jezdí 
(jukněte na idos). Autem jeďte do Nového Boru odkud 
chcete a dle přiložených mapek nás najděte. Jak jsme 
psali snad označíme cestu alespoň z náměstí.  

 
GdePakSme: 
 50°45'15.77"N, 14°33'36.07"E  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



Přihlášky: Do úterý, 25. 9. 2007 spolu se zaplacením všech 
poplatků, u později odeslaných přihlášek nebo plateb 
účtujeme dvojnásobné startovné! 

 Po tomto datu nezaručujeme zajištění stravy.  
Žádáme Vás, abyste k přihlášení použili výhradně  
námi přiložený formulář (velice nám tím zjednodušíte 
práci)!!!  

 Preferujeme elektronickou formu: 
 e-mail: pratelak@foxklub.cz 
 Budeme se snažit přihlášky po mejlu potvrdit – dejte nám 

čas. 
   
Číslo bankovního účtu:  
 
 159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z 

adresy Vašeho oddílu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitel soutěže 
Filip Cernetic  
Na Výsluní 1304 
277 11 Neratovice 
e-mail:f.cernetic@seznam.cz  
tel.: +420 737 207 300 
 

 Pořadatel 
 Karel Zeman 
 Ohradní 1344/51 
 140 00 Praha 4 
 e-mail: k.zeman@foxklub.cz 
 tel.: +420 602 495 049 

 
 
 

Informace budou postupně doplňovány na internetových stránkách 
http://pratelak.foxklub.cz 

 


