ROZPIS
2.-4. závodu Českého poháru v Trail-O 2016
Datum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
1. závod (E1)
Disciplína:
Start:
Centrum:
Vzdálenosti:
Terén:

Mapa:
Schema:

2. závod (E2)
Disciplína:
Start:
Centrum:

Vzdálenosti:
Terén:
Mapa:
Schema:

3. závod (E3)
Disciplína:
Start:
Centrum:

7. - 8. května 2016
Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O
Sportovní klub vozíčkářů Praha

sobota 7. 5. 2016, Praha – Újezd nad Lesy
Trail-O, klasická trať
10:00-11:00
křižovatka ulic Pilovská a Barchovická, 50.08513N, 14.64710E
parking a prezentace v centru, start 500 m, cíl 1500 m
rovinatý s četnými terénními detaily
široká pevná cesta 75 %, lesní pěšinky s kořeny 25 %
Prostor má špatné odtokové vlastnosti, v případě špatného počasí
budou cesty místy rozbahněné.
Doporučujeme asistenci!
Blatov 1 : 4000 E 1m, ISSOM, rozměr A4, stav 2016
autor Kurfürst, bez vodovzdorné úpravy
min. 18 kontrol + 1 časovka (2-3 úlohy) před startem
Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů za správné odpovědi,
v případě rovnosti bodů rozhodne čas na časovkách.
sobota 7. 5. 2016, Praha – Sídliště Rohožník
TempO
14:00-15:30
zdravotní středisko, místnost městské části Praha 21,
50.07106N, 14.67934E,
oblast povoleného parkování bude zveřejněna v pokynech
vše v centru závodu
lesopark (pevná cesta) a sídliště (asfalt), vysoké obrubníky
Doporučujeme asistenci!
Rohožník 1 : 4000, E 2 m, ISSOM, rozměr A4, stav 2014,
revize 2016, autor Ransdorf
6 stanovišť, na každém 5 úloh,
penalizace 30 s za chybnou odpověď
Vítězí závodník s nejnižším součtem časů za rychlost odpovědí
a za penalizace za chybné odpovědi.
neděle 8. 5. 2016, Praha – Klánovice a Nové Jirny
TempO, dvě části
první část 10:00-11:30, druhá část 14:00-15:30
první část: křižovatka ulic Všestarská a V Trninách,
50.09838N, 14.65862E
druhá část: křižovatka ulic Jiráskova a U Lesa,

Vzdálenosti:
Terén:

Mapa:
Schema:

50.10068N, 14.70074E
první část vše v centru, druhá část start a cíl 600 m z centra
vzdálenost mezi první a druhou částí 3,5 km pěšky, 6 km autem
rovinatý s četnými terénními detaily
Prostor má špatné odtokové vlastnosti, v případě špatného počasí
budou cesty místy rozbahněné.
Doporučujeme asistenci!
1 : 4000, E 1 m, ISSOM, stav 2016, autor Kurfürst
5+5 stanovišť, na každém 4 úlohy,
penalizace 30 s za chybnou odpověď
Vítězí závodník s nejnižším součtem časů za rychlost odpovědí
a za penalizace za chybné odpovědi.

Přihlášky:

do úterý 3. 5. 2016 v systému ORIS, případně na e-mail: ja.kostova@gmail.com

Kategorie:

E-Open, E-Para, E-Junior
Zúčastnit se mohou závodníci se soutěžní registrací v Trail-O. Dodatečnou registraci je možné provést před závodem za 60,- Kč.

Startovné:

200 Kč za každý závod v kategoriích E-Open a E-Para, 100 Kč v kategorii E-Junior.
Startovné prosím pošlete v termínu přihlášek na účet u KB 67230011/0100
s v.s. 5555, do zprávy pro příjemce napište oddílovou zkratku nebo příjmení.
Bezhotovostní platbou nám ušetříte práci na místě.
Po termínu a na místě 300 Kč Open/Para, 150 Kč Junior.

Prezentace:

v centru závodu v sobotu i v neděli od 9:30

Asistence:

Doporučujeme asistenci pro všechny závody. V případě, že nebudete mít vlastního
asistenta, napiště požadavek na asistenci do poznámky v přihlášce.

WC:

Pro E2 bezbariérové WC v centru v budově. Pro E1 a E3 bezbariérové mobilní WC
v centru, případně na čerpacích stanicích v okolí, bude upřesněno v pokynech.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Nicméně nabízíme pomoc s vyhledáním vhodného ubytování,
v případě potřeby pište na ja.kostova@gmail.com.

Vyhlášení
výsledků:

Každý závod zvlášť, první tři v každé kategorii obdrží diplomy a ceny. Sobotní E1 a E2 po
ukončení E2, nedělní E3 po jejím ukončení, vždy v centru závodu.

Protesty:

Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz.
Ražení na klasické trati vlastními kleštěmi, na vyžádání zapůjčíme.
Startovní listina nebude.

Různé:
Funkcionáři:

ředitel závodu: Jana Kosťová
stavba tratí: P. a M. Kurfürstovi (E1), Hůlka (E2), Kurfürst (E3)
oponenti: Hůlka a Kosťová (E1), Kurfürst (E2), Kurfürstová (E3)
hlavní rozhodčí: Kurfürstová (E1, E3), Kurfürst (E2)

Informace:

http://www.skvpraha.org/
Pavel Kurfürst: pakuo@email.cz, 728 32 30 38
Jana Kosťová: ja.kostova@gmail.com, 773 56 57 55

