
Mistrovství R v ROB junior  a senior  na klasické trati ertRovina 2010 
 
PROTOKOL SOUT ŽE  29.8.2010 

Radioklub OK2KYZ 
Nový Ji ín 

Název sout že:  Mistrovství eské republiky v ROB junior  a senior  na klasické trati 
Druh sout že:  mistrovská sout ž 1. stupn , za azená do Národního žeb ku R v ROB 
Datum konání:  28. a 29.8.2010 
Místo konání:  Nový Ji ín 
Po ádající oddíl: Radioklub OK2KYZ, Nový Ji ín (HNJ) na základ  pov ení AROB R 
Závodní prostory: Rove , 1:10000, rok vydání 2007 
   er ák, 1:10000, rok vydání 2010 

editel sout že: Jaromír Klim ík, R1 
Hlavní rozhod í: Jaromír Klim ík, R1 
Stavba tratí:  Jaromír Klim ík, R1, Ji í Mi ka, R2 
Vedoucí startu:  Kate ina Malichová, R2 
Vedoucí cíle:  Pavel Machula, R2 
Delegát sout že: nebyl po adateli znám 
 
Zhodnocení sout že: 

Mistrovství se zú astnilo celkem 127 závodník , z toho 94 ze 14 eských oddíl  a 33 ze zahrani í. 
Národnostní složení závodník  bylo pestré, krom  domácích, p ijeli borci ze Slovenska, Polska, Litvy, 

mecka, Francie a Velké Británie. Sout ž zajiš ovalo celkem 12 organizátor . 

Centrem sout že, kde se mohli všichni ú astníci zárove  ubytovat, se stalo St edisko volného asu Fokus 
v Novém Ji ín . Omezené možnosti sprchování po adatel ešil dv ma mobilními sprchami na dvo e SV . 
Stravování nebylo po adatelem poskytováno, ú astníci byli upozorn ni na možnosti stravování a na 
možnost alternativního ubytování prost ednictvím webových stránek sout že. 

Závod v pásmu 80m prob hl na map  Rove  (1:10000, A3, 2007) v rovinatém, p evážn  zalesn ném  
terénu s množstvím cest nedaleko Nového Ji ína, místní ásti Libhoš , za obla ného po así s mírným 
dešt m v samotném po átku. V cíli bylo k dispozici jednoduché ob erstvení a sprchy s teplou vodou.  

Závod v pásmu 2m se uskute nil na map er ák (1:10000, A4, 2010) v bezprost ední blízkosti Nového 
Ji ína, v náro ném, kopcovitém a h  prostupném terénu s podrostem, a za p kného po así. V cíli bylo 
pro závodníky op t p ichystáno jednoduché ob erstvení. 

asový harmonogram obou závod  byl dodržen, závody prob hly bez technických potíží a bez protest . 
Závodníci byli po oba dva dny dopravováni do prostoru startu a z cíle hromadn  autobusem. Žádné 
úrazy, vyžadující ošet ení léka em, nebyly po adatel m hlášeny. 

Výsledky lze zapo ítat do Národního žeb ku R v ROB pro rok 2010 u všech kategorií. 

Slavnostní vyhlášení výsledk  a dekorování vít  prob hlo v sobotu a v ned li, vždy pro každý závod 
samostatn , závodníci na 1.-3. míst  obdrželi medaile, diplomy a drobné v cné ceny. 

Organizáto i sout že: 

Jaromír Klim ík editel sout že, hl. rozhod í, stavitel tratí), Ji í Mi ka (stavitel tratí, tra ový rozhod í, webové 
stránky), Kate ina Javorková (start), Kate ina Malichová (vedoucí startu), Ji í Kalinec (start), Pavel Machula 
(vedoucí cíle, výpo etní technika), Miroslav uba (cíl, dispe ink), Vladimír ehula (cíl), Lukáš Javorka (stavba 
tratí), Ji í Geryk (stavba tratí, p esuny v cí), Pavel Šperlich (doprava), Maxmilián Klim ík (cíl). 

 

Nový Ji ín, 7. zá í 2010       Jaromír Klim ík, v.r. 


