
 
 
 
 
 

SLOVO ÚVODEM 

Kamarádi, sportovci, příznivci radiového orientačního běhu 
a Poháru přátelství zvláště. Dovolujeme si vás všechny 
pozvat v míře co možná největší na naše již tradiční závody, 
tentokráte na 39. ročník Poháru přátelství. Nebaví vás 
závodit pořád na opakujících se mapách a vzpomínat, že 
tady byl předloni start a na tamtom kopci byla ta 
dvoumetrovka, co neměřila? Máme řešení! Pro tento 
ročník jsme vybrali originální terény ROBem nepolíbené. 
Jedná se o přírodní park Sedmihoří. Tato lokalita již v době 
pravěku sehrála významnou úlohu v životě tehdejších lidí a 
do dnešní doby je opředena tajemstvím. Věříme, že pásmo 
144MHz pomůže na všechny otázky mystiky najít odpověď. 
Ano, název Sedmihoří byl pravděpodobně odvozen od 
počtu kopců, které se v této lokalitě nachází. Nutno 
podotknout, že těch kopců a kopečků je zde trochu více. 
Doufáme, že budete spokojeni jak s terénem, s 
Toníkovými tratěmi, tak s ubytováním i jídlem.  
Na závěr potvrdíme tradici Poháru přátelství i pro tento rok, 
a to závody na dvou oddělených kmitočtech bez nutnosti 
přelaďování.  
 
 

Vítejte v Sedmihoří! 
 

 
 
 

DRUH SOUTĚŽE 

Mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu, NŽ. 
 

POŘADATEL 

FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 zaregistrován u MV 
ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R, z pověření AROB ČR 
 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM SOUTĚŽE 

2. – 4. 10. 2015, Horšovský Týn 
Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice,  
Zámecký park 3 
49.5315672N, 12.9356639E 
 

ORGANIZÁTOŘI 

Ředitel:  Filip Cernetic, R1 
Hlavní rozhodčí:    Tomáš Hladina, R1 
Stavba tratí:  Antonín Blomann, R1  
Vedoucí startu:  Filip Cernetic, R1 
Vedoucí cíle:  Karel Zeman, R1 
Technika:  Petr Jelínek, R1  
Delegát:  Iveta Machová, R1 
Zdravotník:  Zuzana Hladinová, MUDr. 1 
 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Pátek 2. 10. 2015: 
17,30 - 21,30  Prezentace  
20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech  
 

 Sobota 3. 10. 2015: 

8,00 - 9,30 Snídaně + balíček  
11,00  Start 00  
17,00 - 19,00  Večeře 
19,30 Vyhlášení výsledků 
 

Neděle 4. 10. 2015: 

7,00 - 8,30 Snídaně 
9,30 Start 00  
12,00 – 14,00 Oběd 
15,00 Vyhlášení výsledků Poháru přátelství 2015   
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ 

Kategorie: 

D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60 
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70 
 

Terén: 
Náročný, kopcovitý, z 90% zalesněný,  
 

Mapy, zakázaný prostor: 

Sedmihoří, 1:15 000, stav 2014 
Zakázaný prostor ode dne vydání propozic na uvedené 
mapě. Mezi obcemi Mezholezy, Vidice a Mířkov. 
 

Razící zařízení: 

SPORTident pro všechny kategorie 
 

Soutěžní pásma: 

závod sobota 3. 10. 2015, klasická trať, 144 MHz/3,5MHz 
závod neděle 4. 10. 2015, klasická trať, 3,5 MHz/144MHz 
  

Vyhodnocení:  

Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým vítězem 
Poháru přátelství 2015 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 přátelství. Družstva budou složena závodníky z 
kategorií MD12-14+MD16-20 +M40- D35-. 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 na startu sobotního závodu.  
Prosíme vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, ať máte o co 
běžet!!! 
 

 

POPLATKY 
 

Ubytování: 

Ve školní tělocvičně nebo třídě, nutný vlastní spacák a 
karimatka. 

45,- Kč/osoba a noc 
 

Nebo kde si kdo co najde. Možnosti jsou. Strýček Google 
poradí. 



                                   

 
 
 
Kontakty: 

 

     Filip Cernetic Tomáš Hladina 
     737 207 300 724 532 392 
 
       pratelak@foxklub.cz 

 

         http://pratelak.foxklub.cz 

 

 
SPONZOŘI 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

Startovné: 

kategorie MD12-14 120,-Kč/závod 
kategorie MD16-  160,-Kč/závod 
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 (změna jídelního lístku vyhrazena): 

Snídaně:   52,- Kč/porce  
  sýr, salám, máslo, pečivo  
  krupicová (ovesná kaše) 

Balíček SO: 52,- Kč/porce  
   bageta, ovoce 
Večeře:   104,- Kč/porce  

přátelský kuřecí přírodní plátek, rýže, 
polévka gulášová 

Oběd:    104,- Kč/porce  
svíčková na smetaně, kynutý knedlík, 
polévka vývarová se zavářkou 

 
Doprava: 

Autobusem i vlakem se do Horšovského Týna dostanete 
(http://jizdnirady.idnes.cz). 
Autem většina pojedete po D5 od Plzně, sjedete exit 89 
směr Domažlice do Horšovského Týna. Chebáci pojedou 
z  druhé strany a ty to trefí. Značit cestu nebudeme, 
protože vám věříme. Označíme vjezd na parkoviště (dvůr 
školy) a parkovací místa. 
. 
 
 

PŘIHLÁŠKY, PLATBA 

Do úterý, 15. 9. 2015 spolu se zaplacením všech poplatků, u 
později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme až 
dvojnásobné startovné! 
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně  námi přiložený 
formulář (velice nám tím zjednodušíte práci)!!!  
Preferujeme elektronickou formu: 
e-mail: pratelak@foxklub.cz 
Pokud nebude příjem přihlášky do tří dnů potvrzen, neváhejte 
nás kontaktovat. 
 

Číslo bankovního účtu:  
159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy 
Vašeho oddílu. 
 
 
 
Mapa: 

 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo drobné změny těchto 
propozic. 


