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World Youth ARDF Championships
Majstrovstvá Sveta Dorastu v Rádio-orientaènom behu

Dovo¾ujeme si Vás pozva na prvé Majstrovstvá Sveta dorastu v
rádio-orientaènom behu, ktoré sa pod patronátom Slovenského zväzu
rádioamatérov (SZR) uskutoènía v dòoch 30. júna a 4. júla v malebnej
prírode v okolí Turèianských Teplíc.
Usporiadate¾
Komisia ROB s poverením SZR, technické zabezpeèenie ROB Klub
Medik MT
Miesto konania
Turèianske Teplice
Dátum
30.6.-4.7.2017
Èasový plán
30.6. (PI)

príjazd úèastníkov, prolog - exhibièný pretek štaﬁet vo
foxoringu, zahájenie

1.7. (SO)

pretek na frekvencii 3,5MHz

2.7. (NE)

pretek v šprinte

3.7. (PO)

pretek na frekvencii 144MHz

4.7. (UT)

odjazd úèastníkov

Web
www.rob.sk/eyac2017, www.rob.sk/wyac2017
Kontakt
PaeDr. Jozef imeèek
Murgašova 12
Martin 036 01
E-mail: eyac2017@rob.sk, wyac2017@rob.sk
Phone: +421 905 204 759

WYAC 2017

Èo je to Rádio-Orientaèný Beh?
Rádio-orientaèný beh (ROB) je dynamická, vysoko individuálna moderná disciplína, ktorá má tradíciu
na Slovensku u nieko¾ko desaroèí. Má svoju organizáciu i systém pretekov, štátnu reprezentáciu,
ktorá sa hneď po vzniku samostatného štátu zaradila medzi špièku tohoto športu vo svete. Èlenovia
reprezentácie nosia pravidelne z vrcholných podujatí medailové umiestnenia. Naším prvým
seniorským majstrom sveta je Peter Jurèík, nasledoval ho Peter Viskup. Medzi enami sa do histórie
zapísala ¼ubica Toporová.
Úlohou pretekára je v stanovenom èasovom limite nájs skryté kontroly oznaèené èíslom 1 a 5 ( kadá
kategória vyh¾adáva iný poèet kontrol), ktoré sú oznaèené oranovým lampiónom (podobne ako
kontroly v klasickom orientaènom behu) a pomocou raziaceho zariadenia oznaèi preukaz alebo dnes
u moderný elektronický èip.
Na vyh¾adávanie kontrol pretekár pouíva rádio-prijímaè so sluchátkami, pomocou ktorého zistí smer
a èíslo kontroly. Kontroly sú rozlíšené morzeovým kódom od 1 do 5. Vysielajú v takzvaných reláciách
na jednej frekvencií tak, e kadá kontrola vysiela svoj príslušný kód 1 minútu a kým sa nevystriedajú
všetky. Zvíazí ten pretekár, ktorý má stanovený poèet kontrol, splnil èasový limit a má najkratší èas.
Preteky sa konajú v štyroch discipilínach.
1.Preteky v pásme 3,5 MHz-klasická tra.
2.Preteky v pásme 144 MHz-klasická tra.
3.Preteky v pásme 3,5 MHz-foxoring (pomocou mapy nájde pretekár oblas a pomocou rádiopríjimaèa nájde skrytý vysielaè, vysielaèe vysielajú nepretrite, s malým výkonom ).
4.Preteky v pásme 3,5 MHz-šprint (vysielaèe vysielajú len 12 sekúnd, relácia všetkých trvá teda iba 1
minútu).
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