
 

Datum: 
Pořadatel: 
Centrum: 

Středa 28. září 2016 
Sportovní klub vozíčkářů Praha a VŠTJ Stavební fakulta Praha 
Praha-Řepy, DDM Praha 6, U Boroviček 5, 50.07449N, 14.32409E 

 
E1: 

Start: 

Vzdálenosti: 

Terén: 

Mapa: 

Trať: 
 

Kategorie: 

TempO 

13:30-15:00, volný bez startovní listiny 

parking do 200 m, prezentace v centru, start 400 m, cíl 600 m 

pestrý parkový, členitý, [zpevněné/nezpevněné cesty = 70/30] 

1 : 4 000, E 2m, ISSOM, stav 2016, autor Kurfürst 

délka 800 m, 7 stanovišť, na každém 5 úloh,  
penalizace 30 s za chybnou odpověď 

soutěžní: E-Open, E-Junior, nesoutěžní pro veřejnost: P-Příchozí 

 

 
E2: 

Start: 

Vzdálenosti: 

Terén: 
 
 
 

Mapa: 
 

Trať: 
 
 
 

Kategorie: 

Trail-O, klasická trať 

14:30-16:00, volný bez startovní listiny, interval min. 1 minuta 

parking do 200 m, prezentace v centru, start 200 m, cíl 1100 m 

svažitý terén (trať neustále mírně klesá), velmi rozmanitý: 
polootevřený značně členitý; obnovovaný starý sad; lesopark 
[asfaltka/ hrubší panelka /šotolina/louka = 55/35/5/5]  
výraznější převýšení cestou z cíle (cíl v nejnižším bodě) 

Fialka, 1 : 4 000, E 2m, ISSOM, rozměr A4, stav 2016 
autor Kurfürst, vodovzdorná úprava (euroobaly) 

délka 1500 m, cca 23 kontrol 
2 časovky - před startem (3 úlohy) a za cílem (3 úlohy) 
Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů, 
v případě rovnosti bodů rozhodne čas na časovkách. 

soutěžní: E-Open, E-Para, E-Junior 

 

 
 
 

 

 
Přihlášky: do neděle 25. 9. 2016 v systému ORIS, případně na e-mail: ja.kostova@gmail.com 

Startovné: 200 Kč za každý závod v kategoriích E-Open a E-Para, 100 Kč v kategoriích E-Junior a P-
Příchozí. 
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. 
Kategorie Příchozí má nezvýšené startovné 100 Kč i pro přihlášky po termínu nebo na místě. 

Prezentace: v centru závodů od 12:45 

WC: bezbariérové WC v centru závodů a v cíli E2 

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

R O Z P I S  

závodů Českého poháru v Trail-O 2016 

PRAŽSKÝ TRAIL-O-VÝ PODZIM 

mailto:ja.kostova@gmail.com


Vyhlášení 
výsledků: 

Každý závod bude vyhlášen zvlášť po ukončení E2, předběžně v 19:00. 
První tři v kategoriích Open, Para, Junior obdrží diplomy a drobné ceny. 

Ražení: Vlastními kleštěmi, na vyžádání zapůjčíme. 

Pravidla: Na časovkách bude pouze jeden časoměřič, nebudou rozhodčí na trati. 

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům na 
pakuo@email.cz. 

Asistence: Vzhledem k charakteru terénu a sjízdnosti cest doporučujeme vozíčkářům asistenci v 
obou závodech. V poznámce k přihlášče prosím uveďte, zda máte vlastního asistenta 
nebo žádáte o zajištění asistenta. 

Funkcionáři: ředitel závodu: Jana Kosťová 
stavba tratí: E1 Pavel Kurfürst, E2 Jiří Fišer 
oponenti: E1 Jiří Fišer, E2 Jiří Kalousek 
hlavní rozhodčí: E1 Jiří Fišer, E2 Pavel Kurfürst 

Informace: http://www.skvpraha.org/ 

Pavel Kurfürst: pakuo@email.cz, 728 32 30 38 

Jana Kosťová: ja.kostova@gmail.com, 773 56 57 55 

  

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6. 
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