Kilásky se překulily přes dvacet,
to je čas kdy běžci znejistí,
vnitřnosti se začínají obracet,
připadáš si jak strom bez listí...
Jako stromy bez listí si opravdu možná budete připadat, až budete opouštět poslední lišku směrem k vytouženému cíli.
Možná vám přijde, že už stoupáte sloupovou síní kamsi do nebes, zatímco za vámi budou důstojně mizet kmeny staletých
buků. Pak nasednete na průsek, který jako by tu vypálila žíznivá čára - ale ne, tudy jen prošli finišmani při světovém poháru
před jedenácti lety ... nebo snad jejich mladší následovníci vloni při mistrovství republiky? Tohle už hlava nebere, vnímáte
jen světlo na konci tunelu, jak ho vylíčili ti, co přežili ...... přitom je to jen poslední horizont, padáte na hubu a máte to za sebou.
Ležíte, koukáte do nebe a ty stromy bez listí náhle začínají rašit svěží zelení, uvědomujete si, že je tu jaro, barva se vrací
do vašich tváří - no řekněte, neděláte tenhle zatracenej sport právě kvůli takové chvíli?
Kdo bez váhání odpoví ano, a není takových málo, nechť už červeně zaškrtává předposlední dubnový víkend a píše k němu
"jedu do Březiny"! Právě sem zvou vyznavače dlouhých tratí pořadatelé letošního mistrovství České republiky a jako již téměř
tradiční předkrm nabízejí i šampionát v nočním ROB. Kdo se nebojí divokých prasat, závrtových polí a černočerné tmy,
kdo už netrpělivě dobíjí baterky, aby tu černočernou tmu prozářil, toho zveme na první mistrovský víkend sezóny 2013.

Na shledanou v Moravském krasu!

NÁZEV SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky v nočním ROB
Mistrovství České republiky v ROB na dlouhé trati

DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž I. stupně, zařazená do NŽ ČR 2013

POŘADATEL
SK Radiosport Bílovice nad Svitavou z pověření Asociace ROB ČR

ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Delegát:

Pavla Hažmuková, R2

Stavitelé
Stavitelé tratí
tratí:

Miroslav Látal, R1

Miroslav Látal, R1
Pavla Hažmuková, R2

Jitka Šimáčková

Technický úsek:

Jiří Mareček, R1

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
20. - 21. dubna 2013
Březina, okres Brno-venkov

CENTRUM SOUTĚŽE
ZŠ Březina, Březina 50, GPS: 49°16'55.941"N, 16°45'2.455"E

ČASOVÝ ROZVRH
sobota

20. 4. 2013

17:00 – 19:00
21:00

neděle

21. 4. 2013

09:00 – 10:00
10:30
do 16:00

prezence závodníků v centru soutěže, trénink
start závodu
odchod na start
start závodu
vyhlášení výsledků

SOUTĚŽNÍ PÁSMA
noční
dlouhá trať

3,5 MHz
3,5 MHz a 144 MHz

KATEGORIE
MD19, MD20, D35, M40, MD50, M60

MAPY
noční
dlouhá trať

1 : 15 000, formát A4, stav 2007, revize 2013
1 : 15 000, formát A3, stav 2012, 2013, malá část 2007 (revize 2013)

TERÉN
Středoevropský, kopcovitý, hustá síť cest.

ZAKÁZANÝ PROSTOR
Je ohraničen obcemi Bukovina, Křtiny, Babice nad Svitavou, Kanice, Ochoz, Hostěnice.

RAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ
SportIdent pro všechny kategorie.

STARTOVNÉ
noční
dlouhá trať
zapůjčení
zapůjčení SI čipu

120 Kč
160 Kč
20 Kč

UBYTOVÁNÍ
V tělocvičně ZŠ Březina ve vlastních spacácích

60 Kč / noc

STRAVA
Pořadatel stravu nezajišťuje. V blízkosti centra soutěže se nachází restaurace nabízející hotová jídla.

PŘIHLÁŠKY
Elektronicky na předepsaném formuláři do 7. dubna 2013 na adresu: prihlasky@diadia.cz
Do tohoto termínu také uhraďte veškeré poplatky na č. účtu 112405854/0300, variabilní symbol: PSČ sídla oddílu.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB CR, se vztahuje hromadná pojistka ČSTV.
Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce.

DOPRAVA
GPS centra soutěže: 49°16'55.941"N, 16°45'2.455"E. Cesta z okolí bude vyznačena.

INFORMACE
Další a aktuální informace naleznete na webových stránkách soutěže: www.nocniwww.nocni-dlouhadlouha -2013.xf.cz

VYHRAJTE STARTOVNÉ ZDARMA !!!
Úvodní motto je parafrází na text písně jednoho českého zpěváka.
zpěváka
Kdo první napíše na adresu prihlasky@diadia.cz jeho jméno,
jméno vyhrává startovné zdarma!!!
zdarma !!!

Tým organizátorů SK Radiosport se těší na vaši účast.

