
TempO v Krčáku 
Pokyny pro účastníky 

soutěžního a propagačního závodu v trail-o, v disciplíně tempO 
 
Datum: Středa 3. června 2015 
Pořadatel: VŠTJ Stavební fakulta Praha z pověření skupiny Trail-O ČSOS 
Místo: Praha-Chodov, Kunratický les 
Centrum závodu: Srub Gizela, Na Ovčíně, Praha 11 
Mapa: Pošepňák 1 : 4 000 (mapa nebyla zvětšena do měřítka 1 : 2 000, jak bylo uvedeno v rozpise!), ekv. 2 m,  
stav 2013, mapový klíč ISSOM, mapoval Martin Kondrát. Revize a úpravy pro trail-o květen 2015 Pavel Kurfürst. 
Mapa obsahuje některé nestandardní mapové symboly, např. dvě velikosti zelených bodových puntíků – menší a větší 
keř/stromek. 
Systém závodu: 6 stanovišť, na každém 4 kontroly. Penalizace za nesprávnou odpověď 30 s. Délka trati 1200 m. 
Přímo v centru závodu PPŽ bude možnost vše si vyzkoušet na ukázkovém stanovišti, s instruktáží, 
s orientačním změřením času a s rozborem správných řešení. 
Přihlášky: Můžete se přihlásit v centru závodu, od 17:00 do 19:00. 
Startovné: ZDARMA! 
Prezentace: U srubu Gizela v centru závodu PPŽ u stolku s cedulí „TRAIL-O“, kde obdržíte plánek trasy a startovní 
průkaz a můžete absolvovat ukázkové stanoviště. 
Parkování: V okolí Kunratického lesa. Zákaz parkování v ulicích Petýrkova, Hrabákova, Dědinova = závodní prostor. 
Doporučujeme parkování na Chodově východně od ulice U Kunratického lesa, například u nákupního centra Chodov 
nebo u polikliniky Šustova. Přístup od Chodova do centra závodu je omezený, zakázaná je cesta po kraji lesa (ulice 
Na Ovčíně), k přístupu na shromaždiště bez narušení závodního prostoru je třeba použít jižnější cestu (bude 
vyznačeno v terénu). 
Start: Volný start bez startovní listiny přímo v centru závodu PPŽ od 17:00 do 19:00 hod. 

Cíl: Po absolvování posledního 
stanoviště obdrží závodník ústřižek se 
svými odpověďmi. Také zde bude 
seznam správných odpovědí a 
podrobné mapové řešení (solution). 
Není nutné se vracet z cíle do centra 
závodu. Vzdálenost cíl-centrum: 500 m, 
zpět přes závodní prostor. Dodržujte 
pravidla fair play! 
WC: Obchodní centrum Chodov, 
Poliklinika Šustova. 
Předběžné výsledky: Nebudou. 
Vyhlášení vítězů: Na místě 
neproběhne. Předání cen prvním třem 
závodníkům v kategoriích Junior a Open 
proběhne později individuálně. 
Jury: Kalousek, J. Furucz, Hůlka 
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