PROPOZICE
Mistrovství České republiky
Soutěže mladých v radioelektronice
18.5.-20.5.2007 Opava

Český radioklub

Datum a místo konání: 18.5. – 20.5.2007
Autokempink CK DERY Kajlovec ,místní část Hradce nad Moravicí ; www.dery.cz
Vyhlašovatel:
Český radioklub Praha
Pořadatelé:
Středisko volného času Opava , příspěvková organizace, Jaselská 4, Opava 746 01
Členové kolektivních stanic OK2KCE a OK2RGA Opava
Čestní hosté:
Náměstkyně hejtmana kraje:
Předseda ČRK :
Tajemník ČRK :
Komise mládeže ČRK :

PhDr. Jaroslava Wenigerová
Jaromír Voleš
OK1VJV
Petr Čepelák
OK1CPU
Vladislav Zubr
OK1IVZ

Organizační štáb
Ředitelka soutěže, předsedkyně org. štábu: Mgr Jaroslava Poláková
Tajemník org. štábu:
František Lupač
Výpočetní technika + kooperace s SVČ Opava : Jiří Sedláček
Předseda poroty:
Ing Jaroslav Winkler ,
Členové poroty :
Ing Svatoslav Bednář,
Jiří Bahounek ,
PhDr Petr Michalík
Ing Jaroslav Meduna
Karel Vrtěl
Ondřej Koloničný
Jiří Kimmel
Organizační spolupráce členové OK2KCE a OK2RGA

SVČ Opava
OK2LF
SVČ Opava
OK1AOU
OK1TAM
OK2PBL
OK1DUO
OK2VNJ
OK1CDJ
OK2PMS

Kategorie:
Ž1 mladší žáci do 12 let
Ž2 starší žáci od 13 do 16 let
M mládež od 17 do 19 let
Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození.
Nominace:
Na mistrovství ČR v radioelektronice postupují první soutěžící určení nominační soutěží v příslušném regionu
v každé kategorii. Současně je vyslán jeden vedoucí družstva starší 18 let.
Vedoucí družstva plně odpovídá po celou dobu mistrovství včetně dopravy za všechny členy svého družstva.
Pravidla:
Soutěží se podle pravidel a metodických pokynů Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice vydaných ČRK
platných od 1.1.2004 (http://www.crk.cz/CZ/SOUTDETIRADIOC.HTM)

Soutěžní discipliny :
1.Teoretické znalosti (odborný test)
2.Dovezený výrobek (předložení výrobku s dokumentací a jeho obhajoba)
3.Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku).

Vybavení soutěžících:
Věci osobní potřeby, přezůvky, psací potřeby, kalkulačka, pájka, pracovní nástroje podle vlastního uvážení,
dle možností měřicí přístroj, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a OP nebo potvrzení o datu narození, které
je přílohou těchto propozic.
Protesty:
Protesty podává písemně do rukou předsedy organizačního štábu vedoucí družstva kdykoliv v průběhu
soutěže, nejpozději však 30 minut po zveřejnění posledního dílčího výsledku v dané kategorii. Při podání
protestu složí protestující strana štábu 50.- Kč, které v případě zamítnutí protestu propadají ve prospěch akce.
Bude-li protest shledán oprávněným, bude tento poplatek vrácen.
Ceny a odměny:
První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny.
Ubytování a stravování:
Je navrženo a bude realizováno v krajinné oblasti Oderských vrchů a autokempinku DERY v Hradci nad
Moravicí, místní části Kajlovec .Vedoucí družstev sdělí na kontaktní místa (závěr této dokumentace) příjezd
své delegace. Pořadatel pak pro ně zabezpečí cestu malým autem z nádraží Opava východ do místa konání (cca
14 km).Místo konání soutěže je na spojnici měst Opava a Fulnek (Odry,Hranice,Olomouc) č.57
Stravování začíná v pátek 18.5. večeří a končí 20.5. snídaní s balíčkem na cestu.
Pojištění:
Účastníci soutěže nejsou pojištěni žádnou hromadnou úrazovou pojistkou.
Cestovné:
Bude proplaceno na místě při prezentaci soutěžícím, vedoucím delegací a porotcům na základě
předložených jízdenek dle vyhlášky MŠMT takto:
do 100 km vlak nebo autobus
nad 100 km rychlík s místenkou nebo autobus s místenkou
Pokud pojedete vlakem a nejste držiteli karty Z, kupte si zpáteční jízdenku nebo využijte hromadnou jízdenku.
Soutěžící do 15 let jsou povinni si zakoupit poloviční jízdenku /nutná průkazka na slevu/. Neproplácí se
příplatek EC/IC. Pořadatel preferuje použití hromadné dopravy!!!!
Použije-li účastník osobní automobil, bude hrazeno jízdné ve výši hromadného cestovního prostředku pouze
řidiči !!!, bez ohledu na počet osob, který vezl.
Presentace:
Proběhne v pátek 18.5.2007 do 16.00 hodin v místě konání soutěže tj. autokempink DERY Kajlovec.
Při presentaci předloží vedoucí družstev OP, mládež OP, žáci potvrzení o datu narození. Případné změny je
nutné projednat u presentace.
Při navigačních problémech volejte stanici OK2RGA na 145,450 MHz, či telefon
724 293624, nebo 775/085961, 553/712821,
Doprava do místa konání:
Jedna z variant: použití autobusu linka 900242 směr Vítkov odjezd od nádraží 1334,1425,1530,1625
Přihlášky a podmínky účasti na mistrovství:
Přihlášku zasílá hromadně organizátor nominačního kola pořadateli mistrovství, a to nejpozději do 11.5.2007.
Informace, dotazy, přihlášky:
Středisko volného času - Jiří Sedláček, 553/712821 nebo 775/085961, email: technika@svcopava.cz
František Lupač, 724/293624
email: flupac@quick.cz
Radio : OK2RGA nebo OK2KCE na 144.450 případně přes převaděč OK0D
Přihlášky prosíme ihned po konání regionálních soutěží tj. 14 dní před soutěží!

Refundace:
Refundace mezd nebude poskytnuta.

Program soutěže:
Pátek 18.5.2007
15:00 – 16.00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:45 – 18:45
18:50 –
2130

příjezd na místo, prezentace, předání dovezených výrobků
ubytování
slavnostní zahájení soutěže
večeře
odborný test
odjezd na exkurzi –prohlídka města Opava nebo návštěva zámku Hradec
večerka

Sobota 19.5.2007
7:30
budíček
8:00 – 8:30
snídaně
9:00 – 12:00
stavba soutěžního výrobku
12.00 – 13:00
oběd
13:30 – 17:30
doprovodný program
17:30 – 18.30
večeře
19:30 – 20:00
převzetí dovezených výrobků
20:00
slavnostní vyhlášení výsledků
P.S. Doprovodný program v závislosti na počasí bude řešen trochu netradičně tedy sportovně.Doporučujeme
vyjímečně přibalit sportovní oblečení a třeba i plavky ,prostě rezervní .
Neděle 20.5.2007
7:30
budíček
8:00 – 8:30
snídaně
9:00
odjezd účastníků

Sponzoři soutěže:
TIPA Opava
BEN – technická literatura
Štěrkovny Dolní Benešov
OSRAM Bruntál
ELOK Opava
Ostroj Hansen Reinder

GM elektronic
TME Czech Republic s.r.o. Ostrava
PHOBOS spol s r.o.Frenštátp.R.
GES Elektronic
FANDA elektronik s r.o.

a mnoho dalších ….. kterým všem mnohokrát děkujeme za podporu práce s mládeží !

Žádost o uvolnění
Žádáme o uvolnění Vašeho žáka ..............................................….
narozeného dne ....................... z vyučování dne 18. května 2007.
Jmenovaný se účastní Mistrovství republiky soutěže dětí
a mládeže v radioelektronice ve dnech 18. - 20. května 2007.

Mgr Jaroslav Poláková
ředitelka soutěže


Prohlášení o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji že ošetřující lékař nenařídil dítěti.......................………..............
narozenému ...................... bytem ........………..................……………......
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo
toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit Mistrovství republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice ve dnech 18. - 20.
května 2007.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé

V ..................... dne .......................
podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na
soutěž

Přihláška na Mistrovství České republiky
soutěže dětí a mládeže v radioelektronice
Kraj:
Kategorie Ž1
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Kategorie Ž2
Jméno a příjmení:.
Bydliště:
Kategorie M
Jméno a příjmení: ……………….…………...……… r.č. ………………..
Bydliště: ………………………………………….… OP:…………………
Vedoucí družstva
Jméno a příjmení: ……………….…………...……… r.č. ………………..
Bydliště: …………………………………….……… OP:…………………
 ……………….………….
razítko a podpis organizátora
oblastního kola soutěže
K přihlášce přiložte výsledkovou listinu krajského kola soutěže.

