
 

Propozice soutěže 

 Slovo úvodem: 

Vážení sportovní přátelé a příznivci Radiového orientačního běhu vůbec a Poháru přátelství 
zvláště. Nezadržitelně se blíží říjen a to je tradiční měsíc, kdy se tato soutěž s nejdelší tradicí u 
nás koná. Letos to je již 38. ročník, který vám kromě sportovních zážitků umožní získat i poslední 
možné body do Národního žebříčku v klasických disciplínách a tak si dovolujeme pozvat vás 
všechny co nejsrdečněji tentokráte na Plzeňsko. Doufám, že tím potěšíme nejen milovníky 
dobrého moku. Jednou z našich snah je hledat pro vás zajímavé a pokud možno nové prostory 
a tentokrát se nám podařilo připravit pro vás terény liškami v minulosti jen málo využité. Kromě 
toho jsme se snažili zajistit pro vás i příjemné a po všech stránkách vyhovující zázemí. Doufáme, 
že Pohár přátelství v duchu svého názvu bude nejen hezkým sportovním prožitkem, ale 
i příležitostí pro většinu z vás rozloučit se se sezonou a s přáteli, s nimiž se budete moci opět 
setkat až v roce 2015. Jak se nám to vše podařilo, jistě zhodnotíte vy sami a to nejpozději 
v tradiční anketě O nejlepšího sportovce, na jejíž výsledky každý rok netrpělivě náš organizační 
tým čeká. 

 Vítejte v Horní Bříze! 

 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: 

 3. – 5. 10. 2014, Horní Bříza 

Střední škola Horní Bříza 

U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza 

http://www.stredniskolahb.cz 

GPS: 49°50'57.559"N, 13°22'51.331"E 

 Druh soutěže: 

 Mistrovská soutěž I. stupně v ROB, zařazená do Národního žebříčku ČR v ROB 2014.  

 Činovníci soutěže: 

 Ředitel soutěže: Martina Matoušková 

 Hlavní rozhodčí: Antonín Blomann, R1 

 Stavba trati: Antonín Blomann, R1 

 Administrativa, 
organizace: 

Petr Hrabák 

 Ostatní: řada dalších, kteří budou upřesněni 

 Kategorie: 

 D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60 

M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70 

 

http://www.stredniskolahb.cz/
http://www.mapy.cz/s/bzL3


 Technické ustanovení: 

 Vysílače se zvýšeným výkonem. 

Razící zařízení – Sportident 

 Pásma: 

 závod sobota 4. 10. 2014 Kategorie MD12, MD14, MD50, MD60, M70: 144 MHz 

 Klasická trať 80m / 2m Kategorie MD16, MD19, MD20, D35, M40: 3,5 MHz 

 závod neděle 5. 10. 2014 Kategorie MD12, MD14, MD50, MD60, M70: 3,5 MHz 

 Klasická trať 80m / 2m Kategorie MD16, MD19, MD20, D35, M40: 144 MHz 

 Mapy: 

 Severní okraj Plzně, Třemošná, Ledce, Horní Bříza, detaily budou upřesněny. 

Zakázaný prostor ode dne vydání propozic je zobrazený na mapě Soutěžní prostory. 

 Terén: 

 kopcovitý, kontinentální, z 90% zalesněný  

 Předběžný časový harmonogram: 

 Pátek 3. 10. 2014 

 17,30 - 21,30 Prezentace 

 20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech 

 Sobota 4. 10. 2014 

 8,00 - 9,30 Snídaně + balíček 

 11,00 Start 00 

 17,00 - 19,00 Večeře 

 19,30 Vyhlášení výsledků 

 Neděle 5. 10. 2014 

 7,00 - 8,30 Snídaně 

 9,30 Start 00 

 12,00 - 14,00 Oběd 

 15,00 Vyhlášení výsledků, ukončení Poháru přátelství 2014 

 Vyhodnocení: 

 Celkovým vítězem Poháru přátelství 2014 se stává závodník s nejvíce kontrolami a 
s nejlepším dosaženým časem dohromady z obou pásem. 

Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných družstev o putovní Pohár přátelství. 
Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se rozhodli změnit podmínky tak, že družstvo musí 
být složeno z členů stejného oddílu a musí být přihlášeno nejpozději při prezentaci. Jeden 
člen družstva musí být z kategorie MD12 až MD14, druhý člen z kategorie MD16 až MD20 a 
třetí člen z kategorií M40 až M70 nebo D35 až D60. Do celkového hodnocení družstev se 
počítá umístění (součet všech pořadí za obě pásma). Je-li některý člen družstva po limitu, 
nehodnocen nebo diskvalifikován (PL, N, D), je do hodnocení družstva započítáno jako 
umístění, počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. K nahlášení družstva (družstev) za 
každý oddíl můžete využít formulář, který je součástí přihlašovacího formuláře. V krajním 
případě je možné družstvo přihlásit při páteční prezentaci. 
Apelujeme na vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, aby ostatní měli co vyhrát.!!! 

 

 

 

http://www.pratelak.foxklub.cz/doprava.htm


 Poplatky: 

 Startovné: kategorie MD12-14, MD60, M70 120,-Kč/závod 

 kategorie MD16-MD50 160,-Kč/závod 

Zapůjčení čipu 20,- Kč/závod, v případě ztráty poplatek 800,- Kč 

Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle možností pořadatele max. na dvojnásobek. 
Nevyužité startovné se zpět nevyplácí. 
Ve startovném máte dopravu z centra soutěže na start a z cíle do centra soutěže, zajištění 
závodu, malé občerstvení v cíli. 

 Strava: 

 Bude zajištěna pořadatelem restauraci Kulturního domu Klub Horní Bříza, cca. 50m od centra 
soutěže v internátu Střední školy H. B. Strava je zajištěna od sobotní snídaně po nedělní 
oběd.  
Snídaně: 50,- Kč/porce    

(oba dny shodná) 
sýr, salám, máslo, džem, pečivo (corn flakes, mléko, jogurt) 

Balíček: 75,- Kč/porce vepřový řízek, chléb, jablko, oplatka, pití 

Večeře: 80,- Kč/porce přátelský hovězí guláš, cibulka, houskový knedlík, polévka, čaj 

Oběd: 80,- Kč/porce kuřecí směs, jasmínová rýže, polévka, čaj 

Jídelníček je předběžný, detaily budou upřesněny, ceny platí. 

 Ubytování: 

 A: Pokoje (buňky) 2x2 lůžka s lůžkovinami a samostatným sociálním zařízením v internátu 
Střední školy H.B. 190,- Kč/ osoba a noc.  
B: Dvou až čtyřlůžkové pokoje s lůžkovinami a společným sociálním zařízením v internátu 
Střední školy H.B. 150,- Kč/ osoba a noc. Kapacita do 50ti míst. 

C: Podlaha v klubovnách Kulturního domu Klub Horní Bříza: 90,- Kč/osoba a noc. 

Sprchy s teplou vodou v suterénu Klubu. Vlastní spacák a karimatka. Upozorňujeme, že  není 
možné, aby ubytovaní v Klubu využili sprch svých kolegů, ubytovaných v internátu. Kapacita 
do 60-ti míst. 
Přesto že je celková kapacita dostatečná (164 míst), každý ze tří typů je limitovaný a možnost 
výběru závisí na pořadí došlých přihlášek. Vyhrazujeme si možnost přeřazení (po domluvě) 
mezi jednotlivými typy ubytování. Přednost dostanou zájemci o ubytování na obě noci. 

Parkování je možné na blízkém nehlídaném parkovišti. 

 Přihlášky: 

 Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně  přihlašovací formulář (velice nám tím 
zjednodušíte práci), děkujeme! 
Formulář je dostupný na adrese: http://www.pratelak.foxklub.cz/download.htm 

Preferujeme elektronickou formu: mailto:pratelak@foxklub.cz 

Uzávěrka přihlášek je 22.září 2014. K tomuto datu je nutné zaplatit všechny poplatky. 

 Číslo účtu: 

 159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy Vašeho oddílu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny těchto propozic. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.pratelak.foxklub.cz/download.htm
mailto:pratelak@foxklub.cz

