
P O K Y N Y  
 

2.-4. závodu Českého poháru v Trail-O 2016 

Pražské trailové jaro 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o 

Pořadatel: Sportovní klub vozíčkářů Praha 

Ředitel závodů: Jana Kosťová 

 

1. závod – klasická trať 

Datum: sobota 7. 5. 2016 dopoledne 

Centrum: křižovatka ulic Pilovská a Barchovická, 50.08513N, 14.64710E 

Parkoviště: podélně v Pilovské ulici 

Kategorie: E-Open, E-Junior, E-Para 

Prezentace: Od 9:30 do 11:00 v centru závodu. Na prezentaci budou k dispozici startovní 

Průkazy. Startovné v hotovosti plaťte dohromady za celý klub za všechny tři závody, dle přehledu 

plateb v ORISu. Dodatečné přihlášky do počtu volných map za zvýšené startovné (300 Kč Open/Para, 

150 Kč Junior). 

Vzdálenosti: centrum – start: 500 m 

trať: 1300 m, převýšení 15 m 

cíl – centrum: 1800 m 

WC: bezbariérové mobilní v centru závodu 

Start: 10:00-11:00. Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném 

časovém rozmezí. Start je intervalový s minimálním intervalem 1 minuta. 

Mapa: Blatov 1:4000, E 1 m, ISSOM, autor Kurfürst, stav 2016, rozměr A4, laserový tisk, nebude 

upravena vodovzdorně (v případě špatného počasí budou k dispozici mapníky k samoodběru na 

startu). Je zakázán pohyb po pěšinkách (značka 507) s výjimkou úseku vyznačeného v mapě 

přerušovanou fialovou čarou. 

Terén: rovinatý s četnými terénními detaily, široká pevná cesta 80 %, lesní pěšinka s kořeny 20 % 

Doporučujeme asistenci! 

Systém závodu: 19 kontrol, volné pořadí, AZ kontroly nemají pozorovací stanoviště, 

1 časovka (3 úlohy) před startem 

Časový limit: Open a Junior 100 minut, Para 115 minut 

Občerstvení: není 

Ražení: Každý závodník používá vlastní razící zařízení (kleštičky, špendlík, hřebík, …). 

Na rozhodovacích stanovištích NENÍ razící zařízení! Kleštičky budou k zapůjčení na startu. 

Stavba trati: Pavel a Magda Kurfürstovi, oponenti Jana Kosťová, Bohouš Hůlka 

Hlavní rozhodčí: Magda Kurfürstová 

Jury: Dušan Furucz, Petr Dudík, Jiří Kalousek 

Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 

Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz. 

Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Výsledky budou vyhlášeny společně 

s výsledky 2. závodu po jeho ukončení v centru 2. závodu (první tři závodníci ve všech třech 

kategoriích obdrží cenu). 

 

2. závod – tempO 

Datum: sobota 7. 5. 2016 odpoledne 

Centrum: zdravotní středisko, místnost městské části Praha 21, 

50.07106N, 14.67934E  

Parkoviště: V ulicích Rohožnická, Měšínská, Živonínská. Zákaz parkování dále v sídlišti – závodní 

prostor! 

Prezentace: Společná před 1. závodem. Pro ty, kdo se neúčastní 1. závodu před startem 2. závodu 

v jeho centru. Dodatečné přihlášky za zvýšené startovné (300 Kč Open, 150 Kč Junior). 

Vzdálenosti: centrum – start: 0 m, trať: 1600 m, převýšení: 8 m, cíl – centrum: 0 m 

WC: bezbariérové v centru závodu 

Start: 14:00-15:30. Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném 

časovém rozmezí. 

Mapa: 1:4000, E 2 m, ISSOM, autor Ransdorf 2014, drobné úpravy Kurfürst 2015-16, rozměr A4, 

laserový tisk, laminováno 

Zvláštní symboly: V mapě jsou malou zelenou tečkou (412.1) vyznačeny nejen malé stromky a keře, 

ale i vzrostlé osamocené stromy! 



Terén: Lesopark (pevná cesta) a sídliště (asfalt), vysoké obrubníky (asistenti dostanou instrukce o 

místech vhodných k nájezdu/sjezdu mezi silnicí a chodníky). 

Doporučujeme asistenci! 

Systém závodu: 6 stanovišť, na každém 5 úloh. Za chybně určenou kontrolu penalizace 30 s. 

V centru závodu ukázkové stanoviště. 

Časomíra a záznam: Bude použita elektronická mobilní časomíra a záznam odpovědí přes ANT. 

Jako záloha slouží papírový záznam na kartičku, kterou si závodník vyzvedne v centru závodu. 

Po absolvování trati závodu si závodník kartičku uschová pro případ potřeby. 

Stavba trati: Bohouš Hůlka, oponent Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst 

Jury: Pavel Dudík, Miroslav Šimek, Martin Locker 

Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 

Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz. 

Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Výsledky budou vyhlášeny po ukončení 

závodu v centru (první tři závodníci v obou kategoriích obdrží cenu). 

 

3. závod – dvoudílné tempO 

Datum: neděle 8. 5. 2016 

Centrum: 1. část: křižovatka ulic Všestarská a V Trninách, 50.09838N, 14.65862E 

2. část: křižovatka ulic Jiráskova a U Lesa, 50.10068N, 14.70074E 

Vzdálenost mezi první a druhou částí 3,5 km pěšky, 6 km autem (v Nových Jirnech odbočit přímo u 

autobusové zastávky do úzké uličky mezi domy). 

Parkoviště: na ulici v blízkosti centra 

Prezentace: Společná před 1. závodem. Pro ty, kdo se neúčastní 1. závodu před startem v centru. 

Dodatečné přihlášky za zvýšené startovné (300 Kč Open, 150 Kč Junior). 

Vzdálenosti: 1. část: centrum – start: 0 m, trať: 1200 m, převýšení 6 m, cíl – centrum: 0 m 

2. část: centrum – start: 800 m, trať: 300 m, převýšení 2 m, cíl – centrum: 1000 m 

WC: v centru závodu NENÍ, využijte bezbariérové WC na čerpacích stanicích v okolí 

Start: 1. část 10:00-11:30, 2. část 14:00-15:30. Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat 

kdykoliv ve vymezeném časovém rozmezí. 

Mapa: 1:4000, E 1 m, ISSOM, autor Kurfürst, stav 2016, rozměr A4, laserový tisk, laminováno 

Terén: Rovinatý s četnými terénními detaily.  

Systém závodu: 5+5 stanovišť, na každém 4 úlohy. Za chybně určenou kontrolu pen. 30 s. 

Časomíra a záznam: Bude použita elektronická mobilní časomíra a záznam odpovědí přes ANT. 

Jako záloha slouží papírový záznam na kartičku, kterou si závodník vyzvedne v centru závodu. 

Po absolvování trati závodu si závodník kartičku uschová pro případ potřeby. 

Stavba trati: Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst 

Jury: Ján Furucz, Jiří Fišer, Lenka Forstová 

Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 

Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz. 

Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Výsledky budou vyhlášeny po ukončení 

závodu v centru (první tři závodníci v obou kategoriích obdrží cenu). 

 

 

 

  

 

 
            

 


