
POKYNY 
  

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

nebo výtah). 

Auta parkujte nejlépe v podzemních garážích Galaxie. Pro závodníky platí zákaz vjezdu 

do ulic Kosmická, Horčičkova, jižní větev ulice Mendelova, severní větev ulice Kupeckého 

až po ústí do ulice Anežky Malé.  

 

Terén: Sídliště, asfaltové chodníky a stezky, při příjezdu ke stanovišti S4, může být přejezd silnice 

komplikován parkujícími automobily, 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, ISSOM, originál 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, mapoval v roce 2012 Přemysl 

Prášek, revize 2016 Libor Forst, upraveno do měřítka 1 : 2 000 

V mapě jsou zelenou tečkou vyznačeny nejen malé stromky a keře, ale i vzrostlé 

osamocené stromy! 

Na stanovištích budou k dispozici pouze svázané mapy, při nepříznivém počasí dejte 

pozor na správné otáčení 

 

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: 4 stanoviště po 5 kontrolách, délka trasy 0,8 km 

N: 1 stanoviště s 5 kontrolami v centru 

Závodník na startu dostane mapku s vyznačenou trasou, prosím dodržujte. Na trati jsou 

umístěné stojany s vyznačeným čekacím místem před stanovištěm, za takto označené 

místo smí závodník až po výzvě rozhodčího. Kde to bude možné, budou značky (stopky i 

směrovky) nakreslené křídou na asfaltu. 

 



Systém závodu: Limit na řešení 5 kontrol jednoho stanoviště je 150 s. V čase 20 s před uplynutím limitu je 

závodník na tuto skutečnost upozorněn. Za každou špatnou odpověď se k naměřenému 

času připočte penalizace 30 s. 

Na měření času a záznam odpovědí bude použit program ANT. Závodní průkaz slouží 

pouze jako záloha (závodník si ho vyzvedne na prezentaci). Po absolvování trati závodu si 

závodník průkaz uschová pro případ potřeby. 

 

Zero tolerance: Pro odpovědi Z platí jeden z následujících důvodů 

- lampiony jsou na jiném objektu 

- incidence s jiným objektem nebo jeho hranicí vylučuje pozici lampionu jako správnou 

- lampion na správném objektu je posunut o úhel nejméně 135 ° 

 

Omezení: Závod probíhá za rušného sídlištního provozu. Pohyb chodců v prostoru stanovišť během 

závodu nelze vyloučit, nicméně závod je postaven tak, že by chodci neměli zásadně bránit 

ve výhledu do terénu a neměli by tak znemožňovat řešení úlohy. Jisté nepohodlí berte jako 

trénink psychické odolnosti. 

 

Prezentace: od 15:30 hodin, na prezentaci závodník obdrží závodní průkazku a mapku s trasou závodu  

Start: 15:45 – 18:00 h, startovní pořadí podle pořadí příchodu na start  

Cíl: Na posledním stanovišti. V cíli bude možnost nahlédnout do mapy s řešením. Mapy 

s řešením nebudou závodníkům rozdávány. Po skončení závodu bude řešení zveřejněno na 

Webu.  

 

Přihlášky: Pozdní přihlášky dle možností pořadatele na místě, do kategorie Elita za zvýšené startovné.  

Vklad: kategorie E 150 Kč   

 kategorie EJunior 80 Kč   

 kategorie A, AJunior 50 Kč   

 kategorie N zdarma   

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

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

 

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

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

bezbariérových. 
 

Informace: V průběhu závodu můžete použít telefon na prezentaci 605 130 892  

Jury: Jana Kosťová, Pavel Kurfürst, Ján Furucz  

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 

 

 


