ROZPIS
dvoudenních závodů v trail-o Slovanská epopej 2017
(zařazených do Českého poháru trail-o 2017)
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající
subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

Datum:

24.-25. 6. 2017

Centrum:

Společné centrum s foot-o závody TJN,
Chata Slovanka, Hrabětice, 50°46'21.217"N, 15°11'51.030"E

Program:

sobota 24.6. odpoledne

Klasická trať, Sedmidomí

neděle 25.6. dopoledne

TempO, Slovanka

Terén:

Horský, převážně dobře průhledný les s množstvím detailů, zjm. kamenů. Lesní cesty
s pevným podkladem, přístup k TempO stanovištím občas do 40 m lesem, doporučujeme
vlastní asistenty. Nadmořská výška 750 – 820 m.n.m.

Kategorie:

Klasika: E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior.
TempO: E-Open, E-Junior, A-Open.
Kategorie A nemají na klasické trati kontroly se Zero odpovědí, TempO je pro všechny
kategorie shodné (tj. všude mohou být Zero odpovědi).
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility.

Mapy:

Klasika: Slovanka 2017, ISSOM, 1:5 000 nebo 1:4 000, E=5m, mapoval J.Picek,
stav jaro 2017, revize pro trail-o L.Forst
TempO: Slovanka 2016, ISOM, zvětšenina z mapy 1:10 000 do 1:4 000, E=5m,
mapoval J.Picek, stav 2016, revize pro trail-o a aktualizace L.Forst červen 2017
Mapy pro klasické tratě budou mít rozměr A4, na startu budou k dispozici euroobaly.

Počet kontrol:

Klasika: 20 (+/- 30%) + 1 klastr TC, délka cca 1,3 km, stoupání 20 m
TempO: 6 stanovišť po 5 úlohách, délka 0,7 km, stoupání 10 m

Pravidla:

Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o. TempO bude měřeno ANTem

Systém ražení:

Standardní ražení vlastními kleštěmi dle Pravidel trail-o. Časový limit bude kontrolován
pomocí SI jednotek. Pořadatelé nezabezpečují kleště ani SI.

Přihlášky:

Do 18. 6. 2017 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS,
http://oris.orientacnisporty.cz/?date_from=2017-6-24&date_to=2017-6-25&sport=4.
Ve výjimečných případech mailem na slo2017(zavinac)mff.cuni.cz;
přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Dohlášky na klasiku na místě pouze do počtu map. Dohlášky na TempO na místě.

Vklad:

Dospělí: klasika E: 200 Kč, A: 100 Kč, TempO E: 100 Kč, A: startovné dobrovolné.
Junioři 50%.
Platba v hotovosti na prezentaci.

Parkování:

Klasika: Vozíčkáři na parkovišti Sedmidomí (50°46'14.091"N, 15°12'57.849"E), velmi
omezený prostor. Ostatní dle možností na parkovištích v obci Horní Maxov, např.
50°45'50.304"N, 15°12'53.004"E
TempO: Vozíčkáři na parkovišti na Slovance (50°46'23.074"N, 15°11'46.803"E), velmi
omezený prostor. Ostatní dle pokynů pořadatelů foot-o závodů v obci Hrabětice

Prezentace:

V soboru i v neděli na startu.

Start:

Intervalový, bez startovní listiny. Předpokládaný start klasiky: 13:00-14:00.
Oficiální závod TempO (kategorie E) bude mít start po dobu cca jedné hodiny se
začátkem půl hodiny až hodinu před startem pěšího závodu (aby bylo možné absolvovat
oba závody), odhadem 8:30 nebo 9:00. Kategorie A pro příchozí bude startovat poté
během celého programu pěších závodů.

Vzdálenosti:

Praha - centrum závodů (Slovanka):

120 km, cca 1,5-2 h

Klasika centrum: parkoviště Sedmidomí
Horní Maxov – Sedmidomí
Sedmidomí – start
cíl – Sedmidomí

50°46'14.091"N, 15°12'57.849"E
0,8 km + 30 m přev.
0,4 km + 20 m přev.
1,7 km + 10 m přev.

TempO centrum: Slovanka
parkoviště Slovanka – centrum
parkoviště Hrabětice – centrum
centrum – start
cíl – centrum

50°46'21.217"N, 15°11'51.030"E
0,1 km + 10 m klesání
0,9 km + 70 m přev.
0
0,4 km + 10 m přev.

Vyhlášení:

25.6. buďto po skončení TempO kategorie E, příp. spolu s vyhlášením pěších závodů.

Jury:

Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době začátku startu klasiky.

Námitky a
protesty:

Námitky se podávají ústně libovolnému funkcionáři závodu.
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.

Občerstvení:

Veřejná stravovací zařízení v Horním Maxově a Hraběticích.

WC:

Mobilní bezbariérové WC v centru.

Funkcionáři
závodu:

Ředitel

Libor Forst

hlavní rozhodčí

Lenka Forstová

stavitel

Libor Forst

oponent

Lenka Forstová

Informace:

http://mfp.mff.cuni.cz/slovanka2017, mailto:slo2017(zavinac)mff.cuni.cz

V Praze dne 19. 5. 2017

Libor Forst, ředitel závodu

Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 30. 5. 2017

