
ROZPIS 
 

Mšenská TempO lázeň 
 

závod Českého trail-o rankingu v disciplíně TempO (kategorie E) 
veřejný závod (kategorie A) 

 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-o 
 
Pořádající subjekt:  Sportovní klub Los Mělník, z.s. 
 
Datum:  neděle 2. dubna 2017 
 
Centrum:        Mšeno, Autokemp-ubytovna SK Mšeno  
 
Typ závodu:  TempO 
 
Kategorie:  E-Open, E-Junior (závodníci registrovaní v sekci trail-o ČSOS, podmínkou zařazení do 

kategorie je, že nepoužijí foot-o mapu z oblastního přeboru ve sprintu, který se koná ve 
Mšeně 2.dubna 2017 dopoledne, mimo vlastní závod ve foot-o sprintu a nezúčastní se 
doprovodného závodu s volným pořadím kontrol před startem závodu TempO)  
A-Open, A-Junior (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. Účast 
v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. 

 
Trať: 5 - 7 stanovišť po 5 úlohách, společná pro kategorie E i A se Zero odpovědmi i 

pro kategorie A. 
 
Přihlášky:  Do pondělí 27.3.2017 23:59:59 pomocí elektronického systému ORIS 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4041, ve výjimečných případech (neregistrovaní 
jednotlivci) i e-mailem na adresu losmelnik(at)gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve 
chvíli, kdy obdržíte odpověď. 
 

Vklady : E-Open     100 Kč 
E-Junior, A-Open, A-Junior    50 Kč 
Vklad je možné uhradit na účet Sportovního klubu Los Mělník, z.s., bankovní spojení 
2500371851/2010, jako variabilní symbol uveďte 99xxx, kde xxx je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS, nebo v hotovosti při prezentaci. 

 
Mapa:  Tisk v měřítku 1 : 3 000 z foot-O mapy Mšeno, 1 : 4 000, ekv. 2m, ISSOM, stav březen 

2017, mapoval David Komín. 
 
Terén:  Městská zástavba, parčíky, nepravidelná síť ulic, vertikálně členitý. Trasa povede po 

zpevněných cestách s malým stoupáním, místy prudší klesání. Doprovod pro vozíčkáře 
není nutný. 

 
Prezentace:  V centru závodu od 14:00 do 14:30 hod. 
 
Start:   Intervalový, bez startovní listiny, 00 = 14:30 hod. 



 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 100 m 

 centrum – prezentace: 0 m 
 centrum – start: do 1 500 m 
 centrum – cíl: do 2 000 m (pro vozíčkáře na požádání zajistíme odvoz z cíle do centra) 

 
Systém měření: ANT. 
 
WC: Bezbariérové WC bude zajištěno. 
 
Asistence: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Protesty:  Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč 

hlavnímu rozhodčímu. 
 
Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková 

hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek, Rybáře 748, Mělník  
stavitel: Markéta Šimková 

 
Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com 
 
Pravidla:       Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS. Na stanovišti 

bude jeden rozhodčí. 
 
 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 19.března 2017 


