
  
R O Z P I S 

  

Kosmické tempo 
závod v disciplíně Temp-O zařazený do českého rankingu 

 

Pořádatel: Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)  

Datum: středa 18.5.2016  

Centrum 
závodu: 

Praha, prostranství před kinem Galaxie, u stanice metra Háje 

GPS: N 50°1.91303', E 14°31.72163' 
 

Doprava a 
parkování: 

Metrem linka C do stanice metra Háje, výstup východem ve směru jízdy (jezdící schody 

nebo výtah). 

Auta parkujete nejlépe v podzemních garážích Galaxie. V den závodu bude pro závodníky 

zakázán vjezd do některých ulic, bude upřesněno v pokynech 

 

Terén: Sídliště, asfaltové chodníky a stezky, obtížnější místa (prudší sjezd, obrubník, …) jsou 

v dohledu stanoviště, rozhodčí na stanovišti bude poučen, že má být připraven pomoci 
 

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o, na časovkách bude pouze jeden 

časoměřič. Měření proběhne systémem ANT. 

 

Mapa: Kosmonautů, originál 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, mapoval v roce 2012 Přemysl Prášek, 

revize 2016 Libor Forst, upraveno do měřítka 1 : 2 000. Měřítko závodních map bude 

upřesněno v pokynech 

 

Vypsané 
kategorie: 

Elita: kategorie zařazená do českého rankingu Temp-O, zúčastnit se mohou pouze 
registrovaní závodníci sekce Trail-O, registraci je možné provést a uhradit (60 Kč) při 
prezentaci. 
A: kratší kategorie pro neregistrované a účastníky závodu ŽPPŽ pořádaném oddílem PGP 
nedaleko 
N: náborová kategorie, ukázkové stanoviště s instruktáží 

V rámci kategorií Elita a A jsou vypsané podkategorie Junior pro mládež do DH20. 

Všechny kategorie mají možnost odpovědi Zero – žádný lampión není správně. 

 

Tratě: 
Elita: 9 stanovišť po 5 kontrolách, délka trasy 1,5 km (2,1 km s návratem do centra) 

A: 5 stanovišť po 5 kontrolách, délka trasy 0,8 km 

N: 1 stanoviště s 5 kontrolami v centru 

Parametry tratí jsou uvedeny před revizí oponenta. Mohou být ještě změněny, bude 

uvedeno v pokynech. 

 

Prezentace: od 15:30 hodin  

Start: 15:30 – 18:00 h, startovní pořadí určeno podle pořadí příchodu na start  

Cíl: Na posledním stanovišti  



Přihlášky: do neděle 15. 5. 2016  23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS 
http://oris.orientacnisporty.cz 
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: mfp(zavinac)mff.cuni.cz. 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.  

Pozdní přihlášky dle možností pořadatele i na místě, do kategorie E za zvýšené startovné. 

 

Vklad:  do 15. 5. 2016 od 16. 5. 2016  

 kategorie E 100 Kč 150 Kč  

 kategorie EJunior 50 Kč 80 Kč  

 kategorie A, AJunior 50 Kč 50 Kč  

 kategorie N zdarma zdarma  

 Startovné můžete uhradit převodem na účet nebo hotově při prezentaci. Číslo účtu u FIO 

banky je 2500407164/2010, uveďte variabilní symbol ve tvaru 27xxxx, kde xxxx je číslo 

oddílu dle adresáře ČSOB a do poznámky oddílovou zkratku 

 

Vyhlášení: Nebude. Výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu v ORISu a na strankách sekce 

trail-o http://www.trailo.cz/ 

 

Toalety: Bezbarierové WC v pizzerii Galaxie a na stanici metra Háje  

Občerstvení: Pořadatel nezajišťuje, v centru závodu je několik veřejných provozoven, včetně 
bezbarierových. 

 

Informace: Dotazy nejlépe emailem na mfp(zavinac)mff.cuni.cz. 

Telefon použijte až jako krajní možnost. 
Lenka Forstová, tel.605 130 892 

 

Jury: Složení jury bude zveřejněno v centru závodu nejpozději v době ukončení prezentace.  

Protesty: Námitky se podávají ústně řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu. Protesty se podávají 

písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu nebo členovi jury. Protesty proti 

výsledkům se posílají na adresu mfp(zavinac)mff.cuni.cz. 

 

Funkcionáři 
závodu: 

ředitel 

stavitel tratí 

oponent 

hlavní rozhodčí 

Lenka Forstová 

Lenka Forstová 

Libor Forst 

Libor Forst R3 

 

 

 
 
 V Praze dne 29. 4. 2016 Lenka Forstová, ředitelka závodu 


