
 
 

Mrazivé tempO 
závod Českého trail-o rankingu v disciplíně tempO (kategorie Elita) 

veřejný závod (kategorie Open) 

 

Souběžný závod se závodem PZL Chodovská tvrz+Chodovecká divočina, ze stejného centra závodu, ve stejném čase. 

 

Popis disciplíny: Jde o přesnost v interpretaci mapy a terénu a významnou roli hraje také rychlost rozhodování. Během závodu 

se neběhá, na jednotlivých stanovištích se řeší mapové úlohy měřené na čas, přičemž za nesprávně určenou pozici kontroly se 

připočítává penalizace 30 sekund. 

Datum: sobota 27. února 2016 

Místo: park u Chodovské tvrze 

Kategorie: 

Elita (Závodníci registrovaní v sekci trail-o ČSOS, podmínkou zařazení do kategorie je nenarušení závodního prostoru před 

startem, tedy závodníci kategorie elita musí nejdříve absolvovat tempO a teprve potom případně závod PZL. Platí to i pro 

vozíčkářský rychlostní orientační závod a také pro příchod do centra závodu - za nenarušení závodního prostoru je považován 

příchod z obou stran MŠ, příchod od Chodovské tvrze nebo od severovýchodu od restaurace je považován za narušení závodního 

prostoru. Prostor je naprosto otevřený a velmi průhledný, dodržujte fair play.) 

Open (bez omezení) 

Obě kategorie mají stejnou trať a závodníci mohou být přeřazeni z jedné kategorie do druhé hlavním rozhodčím na základě 

splnění či porušení stanovených podmínek. 

Přihlášky a vklady: přes ORIS, případně na pakuo@email.cz do středy  24. 2. Startovné 50 Kč bez ohledu na termín přihlášky, 

splatné na místě.  

Prezentace: v centru závodu 9:15 až 10:45 hod. 

Start: volný start přímo v centru závodu od 9:30 do 11:00 hod. 

Mapa: Chodovská tvrz 1 : 2 000, ekv. 1 m, stav 2015, mapový klíč ISSOM, mapoval Jan Mrázek 

Terén: Parkový, mírně zvlněný s malým množstvím porostových detailů (stromky, keře). Dobře sjízdné cesty (asfalt, tvrdá 

parková šotolina). Trať je sjízdná na vozíku bez doprovodu. 

Systém závodu: 5 stanovišť, na každém 5 kontrol, penalizace za nesprávnou odpověď 30 s. Před startem bude možnost vše si 

vyzkoušet na ukázkovém stanovišti, s orientačním změřením času a rozborem správných řešení. 

Vzdálenosti: vše v centru závodu 

Bezbarierové WC: čerpací stanice ÖMV na křižovatce Mírového hnutí a K Horkám; čerpací stanice MOL u dálnice; OC Chodov. 

Protesty: Námitky ústně staviteli či oponentovi, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti 

výsledkům na pakuo@email.cz. 

Pravidla: Na stanovištích bude pouze jeden časoměřič. 

Stavitel tratě, hl. rozhodčí, ředitel závodu, informace: Pavel Kurfürst (pakuo@email.cz, 728 32 30 38) 

Oponent stavby tratě: Magdalena Kurfürstová 
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