
SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 602531222, e-mail marecek@ok2bwn.cz

PROPOZICE
Oddílového přeboru SK RADIOSPORT 2016 

Termín, místo konání: 24.-25.9.2016, Studnice (Jm OB liga), poté Bílovice nad Svitavou, sokolovna
Program:

1. účast na závodu v OB (11. JM liga OB, Studnice)
◦ odjezd z Bílovic v  sobotu 24.9. okolo 8:00, rozložení do aut bude domluveno,  potvrďte

znovu vaše možnosti dopravy
◦ členové oddílů OB se přihlašují sami přes své oddíly, ostatní budou přihlášeni hromadně zaGBM, potvrďte DNES znovu účast a kategorii
◦ návrat hned po doběhu, předpoklad příjezdu do Bílovic nejpozději do 15:00

2. vylepšený sprint 3,5 MHz
◦ sraz za sokolovnou v sobotu 24.9. do 16:30, odchod na start do 1 km
◦ v sokolovně je možno se převléknout a nechat tam věci, osprchovat se a posléze i přespat

3. (před)závěr sezóny s dobrotami a překvapením
◦ proběhne v sokolovně po skončení sprintu
◦ podle počasí bude nějaké opékání, případně další dobroty
◦ příspěvky na společný stůl vítány
◦ poté zábava podle toho, jakou si ji uděláme

4. přespat můžete doma, nebo kdo má zájem, vezměte si spacák a karimatku a můžete přespat vsokolovně, bude celá naše
5. závod v obou pásmech (3,5 + 144 MHz)

◦ odjezd z Bílovic v neděli 25.9. v 9:00, rozložení do aut bude domluveno, potvrďte znovuvaše možnosti dopravy
◦ nebo dorazte na shromaždiště (parkoviště U Buku, 49.2771817N, 16.6318169E) do 9:30
◦ na shromaždišti bude možnost uložení věcí, start i cíl nedaleko
◦ předpokládaný start v 10:00, ukončení do 13:00

Strava: vlastní, v sobotu večer budou dobroty, pro přespávající zbude i něco na snídani.
Příspěvek účastníka činí 100,- za celou akci. Poplatky uhraďte v hotovosti nebo převodem na účet SK RADIOSPORT 2300720703/2010. Kdo už jste zaplatili původní příspěvek, bude vám vrácen, případně  
po domluvě použit jako záloha na říjnové závody (MČR a Pohár přátelství)
Věci s sebou: na OB vybavení na závod, buzola, SI čip klasické vybavení na závody technika na ROB i OB komplet (kdo ji má) přezutí do tělocvičny teplé oblečení kdo přespává v sokolovně, spacák, karimatka apod. vybavení proti dešti
Prosím znovu potvrďte účast (zítra je nutno poslat přihlášku na OB) na adresu marecek@ok2bwn.cz. 

Další informace, dotazy apod: Ing. Mareček, tel. 602531222, marecek@ok2bwn.cz.
Sledujte aktuální informace na www.skradiosport.cz.


