POKYNY
pro účastníky závodů Českého poháru v Trail-O 2016
Pražský trailový podzim
Datum: středa 28. 9. 2016 odpoledne
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o
Pořadatel: Sportovní klub vozíčkářů Praha
Ředitel závodů: Jana Kosťová
Centrum: DDM Praha 6, U Boroviček 1, 50.07449N, 14.32409E
Parkování: V Čistovické ulici a v části ulice U Boroviček – východně od křižovatky s ulicí Na Bělohorské pláni.
Západní část ulice U Boroviček je závodním prostorem. Dejte pozor na jednosměrky a na přehrazení křižovatky Čistovická x U
Boroviček.
Prezentace: Společná pro E1 a E2 v centru závodu, od 12:45. Pro ty, kdo se neúčastní E1 bude umožněna prezentace až před
startem E2. Dodatečné přihlášky pro E1 (tempO) do kategorie P-Příchozí za nezvýšené startovné 100 Kč. V ostatních kategoriích
za zvýšené startovné (300 Kč Open/Para, 150 Kč Junior).
Zvláštní mapové symboly: V mapě jsou malou zelenou tečkou (412.1) vyznačeny především mladé útlé listnaté stromky s
výraznou dřevěnou ohrádkou – trojnožkou. Dále malé stromky a keře, ale i středně vzrostlé osamocené stromy! Bílou plochou
jsou značeny skupiny stromů a výjimečně i jednotlivé stromy s velmi širokou korunou. Pahýly mrtvých stromů nejsou mapovány.
E1 – tempO
Start: 13:30-15:00
Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném časovém rozmezí.
Mapa: 1:4000, E 2 m, ISSOM, autor Kurfürst, stav září 2016, rozměr A5, laserový tisk Repro Fetterle, vodovzdorná úprava laminováno
Terén: pestrý parkový, členitý, [zpevněné cesty/louka = 85/15]
Systém závodu: 7 stanovišť, na každém 5 úloh. Za chybně určenou kontrolu penalizace 30 s.
V centru závodu bude připraveno ukázkové/tréninkové stanoviště s orientačním měřením času a rozborem správného řešení.
Kategorie: E-Open, E-Junior, P-Příchozí - nesoutěžní
Časomíra a záznam: Bude použita elektronická mobilní časomíra a záznam odpovědí přes ANT.
Jako záloha slouží papírový záznam na kartičku, kterou si závodník vyzvedne v centru závodu.
Po absolvování trati závodu si závodník kartičku uschová pro případ potřeby.
Vzdálenosti: centrum – start: 600 m (značeno modrobílými fáborky – dodržujte značenou trasu!),
trať: 750 m, převýšení: 8 m
cíl – centrum: 700 m
Z cíle tempO je možné pokračovat rovnou na předstartovní časovku E2 a poté na start, odbočka bude značena šipkou,
Vzdálenost cíl tempO – časovka klasiky: 300 m
WC: bezbariérové v centru závodu
Stavba trati: Pavel Kurfürst, oponent Jiří Fišer
Hlavní rozhodčí: Jiří Fišer
Jury: Lenka Forstová, Pavel Dudík, Ján Furucz
Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz.
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Výsledky E1 budou vyhlášeny až po ukončení E2 v centru (první tři
závodníci v kategoriích E-Open a E-Junior obdrží diplom a podzimní ceny).
E2 – klasická trať
Start: 14:30-16:00. Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném časovém rozmezí. Start je
intervalový s minimálním intervalem 1 minuta. Vzhledem k času západu Slunce a stanovenému limitu závodu doporučujeme
závodníkům kategorie Para start do 15:30.
Mapa: Fialka 1:4000, E 2 m, ISSOM, autor Kurfürst, stav 2016, rozměr A4, laserový tisk Žaket, vodovzdorná úprava - k dispozici
budou mapníky na startu. Je zakázán pohyb po pěšinkách (značka 507).
Terén: svažitý terén (trať neustále mírně klesá), velmi rozmanitý: polootevřený značně členitý; obnovovaný starý sad; lesopark
[asfaltka/ hrubší panelka /šotolina = 60/35/5]; výraznější převýšení cestou z cíle (cíl v nejnižším bodě)
Systém závodu: 22 kontrol, volné pořadí, AZ kontroly nemají pozorovací stanoviště, dvě časovky (po 3 úlohách), jedna před
startem a druhá za cílem
Kategorie: E-Open, E-Junior, E-Para
Časový limit: Open a Junior 110 minut, Para 130 minut
Vzdálenosti: centrum – časovka: 400 m
časovka – start: 300 m

trať: 1400 m, převýšení ve směru trati 8 m (POZOR! Na mapě je chybně uvedená délka trati 900 m!)
cíl – časovka: 200 m
časovka – centrum: 1400 m, přes cíl a dále po okraji mapy mimo závodní prostor
WC: 2x bezbariérové mobilní: 1. v centru závodu a 2. mezi cílem a druhou časovkou
Občerstvení: není
Ražení: Každý závodník používá vlastní razící zařízení (kleštičky, špendlík, hřebík, …).
Na rozhodovacích stanovištích NENÍ razící zařízení! Kleštičky budou k zapůjčení na startu.
Stavba trati: Jiří Fišer, oponent Jiří Kalousek
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Jury: Dušan Furucz, Martin Locker, Petr Dudík
Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz.
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Výsledky budou vyhlášeny po ukončení závodu v centru (první tři
závodníci v kategoriích E-Open, E-Para, E-Junior obdrží diplom a podzimní ceny).

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

