
AuRelia Pre-O 
pokyny 

 
Organizátor: Tomáš Leštínský, UKS TUKAN Iwiny 
 
Datum: 18.4.2015  
 
Centrum závodu: Internát a 1.střední škola v Złotoryji, Kolejowa 2, Złotoryja (viz mapka) 
 
WC:  v budově, není přímo vozíčkářské, ale dá se tam dostat 
 
Parkování: v areálu internátu a školy, zdarma 
 
Prezentace: pátek 14:30-17:00 v centru závodu „Poznej dolní Slezsko“ 
                   sobota 12:00 to 13:30 v centru 
 
Startovné: 15 zł E-OPEN a E-PARA, 10 zł Młodzik 
 
Kategorie: E-Open, E-Para, Młodzik 
 
Mapa: Złotoryja AuRelia, 1:4000, E = 2 m, stav jaro 2015, ISSOM, bez vodovzdorné úpravy 
(mapníky budou k dispozici). Je zakázáno používat jiné cesty a chodníky než zpevněné (v 
mapě světle hnědé plochy)  
 
Speciální symbol: černý křížek = herní prvky na dětských hřištích 
 
Terén: město, parky, bez zásadních převýšení 
 
Trať: 2 km / 15 m / 20k, časovka: 2 úlohy, 5 lampionů. Všechny cesty jsou asfalt/dlažba 
 
Start: 00=14:00 v centru 
 
Cíl: pouze cílová krabička. Vzdálenost do centra závodů 300 m 

 
Zero tolerance: není, stejně jako na Kuňce je to orienťák, ne geodetické cvičení. 
 
Limit: E-OPEN 100 minut, E-PARA 130 minut, Młodzik 90 minut 
 
Asistenti: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Startovka: na internetu, v centru závodu na startu 
 
Časovka: Na trati. Po naražení 6.kontroly (Młodzik 5.kontroly) narazí závodník CÍL1 
(označeno v mapě) a podle čárkované fialové čáry v mapě dojde na čekací místo na časovku. 
Poblíž čekačky je záchod pro vozíčkáře. 
Po absolvování časovky musí závodník narazit START2 a dokončit závod. 
 
Ražení: SPORTIdent. Každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí závodníci 
špendlíkem do připravených políček v popisech na mapě.  
 
Vyčítání: v centru 
 
Výsledky: online na http://www.dobruska.cz/kob/preOr/ , na požádání k nahlédnutí u 
vyčítání. 



 
Vyhlášení výsledků: V tělocvičně základní školy na náměstí Niepodległości 7, v 19:00 
 
Pravidla: Soutěží se dle platných polských pravidel Trail-O, na časovkách bude jeden 
časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách. Časovky na klasické trati nemají Zero odpovědi a 
nepočítají se z nich body, časový limit 60 sec., varování po 50 sec. Penalizace 60 sekund. 
 
Námitky a protesty: Námitky se podávají ústně hlavnímu rozhodčímu závodu. Protesty se 
podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 30 Zł. Protesty proti konečným výsledkům 
lze podávat do 14 dnů po jejich zveřejnění na adrese tomas.lestinsky@atlas.cz 
 
Jury: bude zveřejněna po uzavření prezentace 
 
Zakázané prostory: Zakázaným prostorem je pro závodníky během závodu historické 
centrum Złotoryje. Nepřekračujte v mapě tlustou fialovou čáru. Pokud půjdete trať po číslech, 
nebudete mít problém. 
Pro všechny je pak v sobotu před závodem zakázaný prostor mezi ulicemi Kolejowa-
Garbarska-Stroma-H.Sienkiewicza-T.Kosciuszki s vyjímkou příjezdu do centra závodu. 
 
Organizační výbor: 
ředitel: Pachnik Dariusz 
stavitel, hlavní rozhodčí: Tomas Lestinsky 
 
 
 
Vzor náhradního ražení špendlíkem: 
 

Červené tečky jsou znázorněním vpichů špendlíkem. Například 
u 13.k nefungovala krabička s písmenem A, takže pro její „naražení“ 
závodník v mapě propíchne špendlíkem políčko v popisech v řádku s 
13.kontrolou a ve sloupci odpovídajícímu písmenu A (viz fialová 
písmenka dole pod popisy). 

Analogicky 17 – C, 19 – Z. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


