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PROPOZICE 

Mistrovství České republiky v nočním radiovém orientačním běhu, 

Mistrovství České republiky v ROB na krátké trati, 

Mistrovská soutěž I. kategorie v ROB na klasické trati, 

zařazené do Národního žebříčku České republiky v ROB 

SRDCE BESKYD 2012 , 
které z pověření Asociace rádiového orientačního běhu ČR pořádá 

Radioklub OK2KYZ, Nový Jičín 

Datum a místo konání soutěže 

15. až 17. června 2012, Čeladná – Podolánky 

Centrum soutěže 

Hotel Srdce Beskyd, Čeladná – Podolánky 49°28'26.972"N, 18°21'34.406"E 

Činovníci a organizační pracovníci soutěže 

Hlavní rozhodčí: Jaromír Klimčík, R1 

Stavitel tratí: Jiří Mička, R2; Jaromír Klimčík, R1  

Ředitel soutěže: Jaromír Klimčík, R1 

Kategorie 

M19, M20, M40, M50, M60, D19, D20, D35, D50 – MČR v nočním ROB 

M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50 – MČR krátká trať 

M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50 – Mistrovská soutěž 

Razicí zařízení 

Elektronické – SportIdent pro všechny kategorie, SI kontroly, SI čipy. 

Harmonogram soutěže 

Pátek 15.6.2012 Mistrovství ČR v nočním ROB – 144 MHz 

 17:00 – 19:00 prezentace závodníků v centru soutěže, trénink 
 22:15 start závodu 

Sobota 16.6.2012 Mistrovská soutěž I. kategorie v ROB – 144MHz 

 12:00 start závodu 
 20:00 vyhlášení výsledků MČR v nočním ROB a Mistrovské soutěže NŽ 

Neděle 17.6.2012 Mistrovství ČR v ROB na krátké trati – 3,5 MHz 

 09:00 start závodu 

 13:00 vyhlášení výsledků MČR na krátké trati 

Podrobný rozvrh bude vyvěšen na informačních tabulích v centru soutěže. 



SRDCE BESKYD 2012  RADIOKLUB OK2KYZ 

 2 

Startovné 

 připsané ve prospěch účtu pořadatele do 5.6.2012: 100,- Kč za jeden závod pro MD12-MD16, 

 připsané ve prospěch účtu pořadatele do 5.6.2012: 130,- Kč za jeden závod pro MD19-M60/D50, 

 připsané ve prospěch účtu pořadatele po 5.6.2012: 180,- Kč za jeden závod pro všechny. 

Zahraniční závodníci mohou platit startovné v hotovosti při prezentaci ve výši dle data odeslání závazné 
přihlášky pořadateli (viz výše). Startovné pokrývá náklady na mapu, občerstvení v cíli a technické zajištění 

soutěže. Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. 

Přihlášky 

Přihlášky pouze v elektronické podobě. Přihlášky musí obsahovat náležitosti dle Pravidel, zejména pak jméno 

a příjmení závodníků, jejich index a kategorii. Zasílejte je výhradně na předepsaném formuláři na uvedenou 
emailovou adresu. Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách soutěže http://www.ok2kyz.cz. 

Pokud nebude přihláška pořadatelem do tří dnů potvrzena, není akceptována a je neplatná. 

Adresa pro zasílání přihlášek 

ok2kyz @ centrum.cz 

Lhůta pro zaslání přihlášek 

Úterý 5.6.2012, 23:59 SELČ.  

Doba a místo prezentace 

Hotel Srdce Beskyd, Čeladná – Podolánky, pátek 15.6.2012 od 17:00 do 19:00. 

Strava 

Stravování v restauraci hotelu Srdce Beskyd, resp. v restauraci Vlčárna v Pstruží. 

Hotel Srdce Beskyd 

sobota snídaně 1 párky, hořčice, pečivo, káva nebo čaj 50,- Kč 

 snídaně 2 obložený talíř (sýr, šunka, salám, máslo), káva nebo čaj 80,- Kč 

 oběd vývar, pečené kuře, vařené brambory, obloha 120,- Kč 

 večeře přírodní vepřový plátek, rýže, obloha 100,- Kč 

neděle snídaně 1 párky, hořčice, pečivo, káva nebo čaj 50,- Kč 

 snídaně 2 obložený talíř (sýr, šunka, salám, máslo), káva nebo čaj 80,- Kč 

 oběd zeleninová polévka, vepřové výpečky, zelí, knedlík 120,- Kč 

 

Restaurace Vlčárna, Pstruží 

sobota snídaně 1 párky, hořčice, pečivo, káva nebo čaj 55,- Kč 

 snídaně 2 obložený talíř (sýr, šunka, salám, máslo), káva nebo čaj 65,- Kč 

 oběd vývar, pečené kuře, vařené brambory, obloha 80,- Kč 

 večeře přírodní vepřový plátek, rýže, obloha 80,- Kč 

neděle snídaně 1 párky, hořčice, pečivo, káva nebo čaj 55,- Kč 

 snídaně 2 obložený talíř (sýr, šunka, salám, máslo), káva nebo čaj 65,- Kč 

 oběd zeleninová polévka, vepřové výpečky, zelí, knedlík 80,- Kč 

 

V restauraci Vlčárna je možno objednávat jídla individuálně z aktuálního jídelního lístku, příp. také pizzu. 
Počítejte však s tím, že přednostně budou obslouženi hosté, kteří mají objednané jídlo hromadně z výše 

uvedené nabídky. 
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Ubytování 

V turistické části hotelu Srdce Beskyd. Ceny ubytování za jednu osobu: 

 připsané ve prospěch účtu do 5.6.2012: 250,- Kč/noc od MD19; 200,- Kč/noc do MD16 včetně, 

 připsané ve prospěch účtu po 5.6.2012: 290,- Kč/noc od MD19; 240,- Kč/noc do MD16 včetně. 

 

V tělocvičně Základní školy v Pstruží. Omezená kapacita ubytování (cca 50 míst, dle pořadí přihlášek) a také 
sociálních zařízení. Nutno používat přezůvky vhodné do tělocvičny. Ceny ubytování za jednu osobu: 

 připsané ve prospěch účtu pořadatele do 5.6.2012: 50,- Kč/noc, 

 připsané ve prospěch účtu pořadatele po 5.6.2012: 80,- Kč/noc. 

 

Základní škola v Pstruží: 49°27'57.561"N, 18°21'18.682"E. V případě, že potřebujete zajistit dopravu ze školy 
do centra soutěže (cca 14 km) a zpět, příp. odvoz z nádraží do místa ubytování, kontaktujte prosím zavčasu 

pořadatele s konkrétním požadavkem. 
 

Platby, bankovní spojení 

Veškeré platby (startovné, strava, ubytování) zasílejte včas na níže uvedený účet. 
Variabilní symbol – PSČ sídla oddílu. Doklad o zaplacení vezměte případně s sebou. 

Číslo účtu: 238653204/0300, ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 

Charakteristika soutěžního prostoru 

Horský, převážně zalesněný, převýšení tratí více než 6%. Doporučena ochrana proti klíšťatům. 

Pojištění 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nezajišťuje žádné pojištění účastníků. 

Bližší informace o hromadném pojištění sportovců poskytne Asociace ROB. 

Doprava 

Individuální. Bez směrovek. Parkování v okolí hotelu je dostatečné, v okolí školy omezené. 

Ostatní 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v rámci platných pravidel ROB. 

Adresa pořadatele: Radioklub OK2KYZ, SVČ Fokus, K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín 

   e-mail: ok2kyz @centrum.cz, http://www.ok2kyz.cz 

V Novém Jičíně, 9.5.2012 

Partneři soutěže 

   

 

             
 

               
 

                 

 

 

http://www.ok2kyz.cz/

