
Okolo Hradce 
pokyny 

  
Pořadatel: Slavia Hradec Králové 
 
Datum: 18.10.2015 
 
Centrum: altán v Jiráskových sadech v centru Hradce Králové 
 
WC: Jedna vozíčkářská Toika v centru závodů, jedno WC v prostorech parkování 
 
Parkování: všichni závodníci povinně v parkovacím domě v RegioCentru Nový pivovar HK (GPS: 
50.2076803N, 15.8290381E, http://mapy.cz/s/lTXq).  
 
Prezentace:  
pro štafety 9:30-10:30 v prostorech parkování 
pro veřejný závod kategorie A 10:00-13:00 v centru závodů v altánu. 
 
Startovné: 600 Kč za jednu štafetu, 100 Kč za veřejný závod. V den závodu se nelze přihlásit 
k závodu štafet. Do veřejného závodu není počet přihlášek omezen. V případě, že plánujete přijet, 
pošlete nám Vaši přihlášku na mail tomas.lestinsky@atlas.cz, podstatně tím urychlíte prezentaci. 
 
Terén: park, zpevněné, velmi dobře sjízdné pěšiny bez převýšení  
 
Mapa: TrailOkolo Hradce, 1:4000, E = 2 m, stav květen 2015, ISSOM, vodovzdorně upravená. Lze se 
pohybovat pouze po cestách v mapě vyznačených symbolem „zpevněná cesta“ (světle hnědá barva), 
případně v terénu páskou vyznačené cestě. Překonávat schody je zakázáno a trestáno diskvalifikací! 
Jako okraj porostů se považuje průmět živých větví těchto porostů na zem (tedy u vzrostlých stromů 
NE jejich kmeny).  
 
Zero tolerance: není, že je odpověď Z je zřejmé z mapy. Ve veřejném závodě nejsou odpovědi Z. 
 
Asistenti: Pořadatel nezajišťuje.  
 
Startovka: štafety hromadně cca v 12:00 po úsecích, veřejný závod 11:00-13:00 na startovací 
krabičku.  
 
Ražení: SPORTIdent. Každý závodník musí mít svůj čip (možnost zapůjčit od pořadatele za 
50Kč/závod). V případě poruchy SI razí závodníci špendlíkem do připravených políček v popisech na 
mapě.  
 
Vyčítání čipů: v centru závodu v altánu 
 
Výsledky: na webu závodů online, na monitoru v centru závodů. Vyhlášení výsledků po 15 minutách 
po vyčtení čipu posledního závodníka v případě, že nebude podán protest. Pokud ano, proběhne 
vyhlášení až po vyřešení protestů. Předběžný čas vyhlášení: 15:00 
  
Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel Trail-O, na časovkách bude jeden časoměřič, 
nebudou rozhodčí na kontrolách.  
 
Námitky a protesty: Námitky se podávají ústně hlavnímu rozhodčímu závodu. Protesty se podávají 
písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po vyčtení čipu posledního závodníka s vkladem 250 Kč. 
Protesty proti konečným výsledkům lze podávat do 14 dnů po jejich zveřejnění na adrese 
tomas.lestinsky@atlas.cz  
 
Jury: Kurfürst Pavel, Furucz Ján, Hůlka Bohuslav  
Funkcionáři:  
ředitel závodu: Miroslav Slovák 
stavba tratí, oponent: Hanka Doležalová, Miroslav Slovák, Tomáš Leštínský 
hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský  



Štafety 
 
Trať: 1.0km / 0m / 8k, Tempo kontrola 2x4 úlohy 
 
Start: 00=12:00, hromadný 
 
Cíl: v centru, označený pouze SI krabičkou „CÍL“, bez občerstvení  
 
Limit: 150 minut pro celou štafetu  
 
TempO kontroly: První úseky začnou s řešením TempO kontrol od 11:00 tak, aby do 12:00 měli 
minimálně všichni závodníci prvních úseků tyto kontroly vyřešené. Následně po prvních závodnících 
absolvují kontroly druhé a poté třetí úseky. 
 
Soupisky: soupisky lze zadávat do sobotní půlnoci. V centru závodu jen ve výjimečných případech.  
 
Závod proběhne podle následujícího scénáře: 
 

Všichni závodníci povinně musí zaparkovat v parkovacím domě. Je to z důvodu 1) fair play, aby 
byly zachovány co nejrovnější podmínky pro všechny a 2) se na první TempO kontrolu cestuje 
výtahem, takže jsme spojili příjemné s užitečným.  

Takže, po příjezdu se závodníci štafet nebudou z garáží vzdalovat, ale po prezentaci budou 
podle pokynů rozhodčích od cca 11:00 jezdit výtahem na místo první TempO kontroly. Po jejím 
absolvování se hned samostatně přesouvají podle přiloženého plánku na místo druhé TempO kontroly. 
Jakmile absolvují i tuto kontrolu, opět samostatně se přesouvají do startovní karantény do centra 
závodu, kterým je altán v Jiráskových sadech (do 500m). Prosíme závodníky, aby časovku absolvovali 
v pořadí úseků štafet = nejprve první úseky, pak druhé a nakonec třetí. 

Jakmile se nám v karanténě objeví všechny první úseky, začneme připravovat hromadný start. 
Předpokládáme, že proběhne ve 12:00, v tuto dobu už by v centru závodů měla být i většina druhých 
úseků. 

Každý závodník provede CLEAR SI čipu a narazí START. Pak obdrží mapu, kde má 8 kontrol 
k vyřešení. Každý úsek má přesně dané kontroly = nelze si vybírat, které kontroly jaký závodník 
vyřeší. První úsek je ale podle názoru stavitele o něco lehčí než zbývající dva. V případě, že je 
některý ze závodníků štafety „slabší“, doporučujeme jej umístit na tento první úsek. 

Kontroly jsou v mapě číslované od 1 do 8, ale není nutné je řešit v tomto pořadí. Jen dejte 
pozor, ať nějakou kontrolu nezapomenete! 

Po absolvování všech kontrol závodník v cíli orazí SI jednotku CÍL, po té předá dotykem štafetu 
dalšímu závodníkovi ve štafetě. Ten narazí SI jednotku START, odebere mapu svého úseku a odchází 
na trať. Stejně tak třetí úsek. Každý úsek si v co nejkratším čase vyčte čip v centru u počítače! 

Limit štafety je 150 minut. Znamená to tedy, že pokud si závodníci rozdělí limit rovnoměrně, 
žádný by neměl být na trati déle než 50 minut. Pokud se závodník na trati zdrží, nic se neděje, body se 
neubírají, jen další závodník ve štafetě má na svůj úsek méně času. 

 
Počítání výsledků: 

Inspiroval jsem se tímto dokumentem:  
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Trail-Orienteering-Relay.pdf 
V kostce to bude tak, že PreO body se přepočítají na čas TempO tak, že za každou špatnou 

odpověď se štafetě přičte 60 sekund. Ve výsledku štafety žádné body NEJSOU, jen „čas“. Tempo se 
počítá normálně jako TempO, kde je penalizace standardních 30 sekund. Výsledek štafety je pak dán 
součtem trestných sekund z PreO + čas a trestné sekundy TempO. 
 
 

Veřejný závod 
 
Trať: 1.0km / 0m / 8k, 1 časovka 
Start: 00=11:00, bez startovky, start na startovací krabičku 
Cíl: v centru, označený pouze SI krabičkou „CÍL“, bez občerstvení  
Limit: 50 minut 
 
 


