
MAJSTROVSTVÁ  
SR V ROB  
2014.  
 

POKYNY SOBOTA 9.8.2014 
 
 
 
Druh preteku: 

Majstrovstvá Slovenska v ROB na 
klasických tratiach 

 
Pásmo:  

144 MHz pre všetky kategórie 
 
Mapa: 

Kopernica 2011, 
merítko 1:15 000, ekvidištancia 5m, 
stav 2011, 
rozmer  A3 

 
Stavba trati: 

Ondřej Stehlík, Jozef Šimeček 
 
Štart: 

00 = 11:00 
 
Odchod na štart: 

Spoločný o 10:00 z centra pretekov 
Prijímače si pretekári berú na štart sami , 

 sluchadlá odovzdávajů! 
 
Vzdialenosti: 
 zhromaždisko – štart  1000m 
 cieľ – zhomaždisko 50m 
  

 
Zakázané priestory:  

Pre pretekárov platí zákaz vstupu na 
obhospodarované polia, na súkromné 
oplotené pozemky, na cesty I. a II. tried a 
územia označená v mape. 
WC na predštarte je iba núdzové v lese, k 
dispozícii bude toaletný papier.  

 
Organizácia štartu: 

Štartovný interval v každej kategórii je 5 
minút. Do prípravy budú pretekári volání 
10 minut pred štartom. Pred vstupom do 
štartovného priestoru je nutné si vymazať 
SI čip. Po odštartovaní musí každý 
pretekár prebehnúť štartovým koridorom. 
Konec koridoru bude označený ceduľou 
„Konec koridoru“. 

 

Štartovné koridory: 
Koridor A:  všetky kategórie 

 
Spôsob razenia a lampióny: 

U všetkych kontról a pre všetky kategórie 
bude použitý systém razenia SPORTident. 
V prípade jeho zlyhania razte kliešťami do 
mapy. Na kontrolách bude umiestnený 
stojan s jednotkou SI a lampiónom o 
rozmere 30 x 30cm. 
 

Vyhľadávanie kontról: 
 
M19 12345 M 
M20 12345 M 
M40 12345 M 
M50 12345 M 
 
D19 1345 M 
D20 1345 M 
D35 1345 M 

 
 M16 145 M 
 D16 145 M 
 
 RS12 12 M  
 
Limit: 

Pre všetky kategórie 150 minút. 
. 
Organizácia cieľa: 

MAJÁK SA RAZÍ!!! 
Od majáka povedie cca 50 metrov dlhý 
jednostranný koridor. Pre pretekára končí 
pretek orazením cieľovej jednotky SI, ktorá 
je umiestnená na cieľovej čiare pod 
transparentom cieľ. 

 
Ostatné: 
 Pretekári štartujú na vlastné 
 nebezpečenstvo. 

V cieľovom areáli bude možnost 
grilovania. 
Poriadateľ si vyhradzuje právo na 
prípadnu zmenu časového plánu 
s ohľadom na počasie a ostatné 
skutočnosti



MAJSTROVSTVÁ  
SR V ROB  
2014.  
 

POKYNY NEDEĽA 10.8.2014 
 
 
 
Druh preteku: 

Majstrovstvá Slovenska v ROB na 
klasických tratiach 

 
Pásmo:  

3,5 MHz pre všetky kategórie 
 
Mapa: 

Kopernica 2011, 
merítko 1:15 000, ekvidištancia 5m, 
stav 2011, 
rozmer  A3 

 
Stavba trati: 

Ondřej Stehlík, Jozef Šimeček 
 
Štart: 

00 = 10:00 
 
Odchod na štart: 

Spoločný v 9:00 z centra pretekov 
Prijímače si pretekári berú na štart sami, 

 sluchadlá odovzdávajů! 
 
Vzdialenosti: 
 zhromaždisko – štart  1500m 
 ciel – zhomaždisko 50m 
 
Zakázané priestory:  

Pre pretekárov platí zákaz vstupu na 
obhospodarované polia, na súkromné 
oplotené pozemky, na cesty I. a II. tried a 
územia označená v mape. 
WC na predštarte je iba núdzové v lese, k 
dispozícii bude toaletný papier.  

 
Organizácia štartu: 

Štartovný interval v každej kategórii je 5 
minút. Do prípravy budú pretekári volání 
10 minut pred štartom. Pred vstupom do 
štartovného priestoru je nutné si vymazať 
SI čip. Po odštartovaní musí každý 
pretekár prebehnúť štartovým koridorom. 
Konec koridoru bude označený ceduľou 
„Konec koridoru“. 

 
  

Štartovné koridory: 
Koridor A:  všetky kategórie 

 
Spôsob razenia a lampióny: 

U všetkych kontról a pre všetky kategórie 
bude použitý systém razenia SPORTident. 
V prípade jeho zlyhania razte kliešťami do 
mapy. Na kontrolách bude umiestnený 
stojan s jednotkou SI a lampiónom o 
rozmere 30x30cm. 

 
Vyhľadávanie kontról: 

 
M19 12345 M 
M20 12345 M 
M40 12345 M 
M50 12345 M 
 
D19 1235 M 
D20 1235 M 
D35 1235 M 

 
 M16 123 M 
 D16 123 M 
 
 RS12 13 M  
 
Limit: 

Pre všetky kategórie 120 minut. 
. 
Organizácia cieľa: 

MAJÁK SA RAZÍ!!! 
Od majáka povedie cca 50 metrov dlhý 
jednostranný koridor. Pre pretekára končí 
pretek orazením cieľovej jednotky SI, ktorá 
je umiestnená na cieľovej čiare pod 
transparentom cieľ. 

 
Ostatné: 
 Pretekári štartujú na vlastné 
 nebezpečenstvo. 

V cieľovom areáli bude možnost 
grilovania. 
Poriadateľ si vyhradzuje právo na 
prípadnu zmenu časového plánu s 
ohľadom na počasie a ostatné skutočnosti. 
 


