
R O Z P I S  
 

závodů Českého poháru v Trail-O 2017 
Mistrovství České republiky v TempO 2017 

 

Datum: 
Pořádající orgán: 
Pořádající subjekt: 

14. - 15. října 2017 
Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O 
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 

 
1. závod (E1) 

Disciplína: 

Start: 

Centrum: 

Vzdálenosti: 
 

Terén: 

 
Mapa: 
 

Schema: 

sobota 14. 10. 2017, Mladá Boleslav 

Trail-O, klasická trať 

10:00-10:45, volný bez startovní listiny 

Restaurace Krajní mez 

parkování v centru, centrum – start: do 500 m, 
cíl – centrum: do 1000 m, start E2 je v místě cíle E1  

rovinatý otevřený terén se subtilními detaily 
dobře sjízdné cesty 

Radouč  1 : 4 000 E 1m, ISSOM, rozměr A4, stav 2017 
autor Petr Dudík ml., bez vodovzdorné úpravy 

min. 18 kontrol + 1 časovka (3 úlohy) za cílem 
Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů za správné odpovědi, 
v případě rovnosti bodů rozhodne čas na časovkách. 

 

 
 

 

 
2. závod (E2) 

Disciplína: 

Start: 

Centrum: 

Vzdálenosti: 

Terén: 

Mapa: 
 

Schema: 

sobota 14. 10. 2017, Mladá Boleslav 

TempO 

11:30-13:00, volný bez startovní listiny 

Restaurace Krajní mez 

centrum – start: do 1000 m, cíl – centrum do 1000 m   

rovinatý otevřený terén se subtilními detaily a sídliště 

1 : 4 000 E 1m, ISSOM, rozměr A5, stav 2017 
autor Petr Dudík ml. a Pavel Kurfürst 

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. 

 
 
 

 

 
3. závod (E3) 

Disciplína: 

Start: 

Centrum: 

Vzdálenosti: 

Terén: 
 

Mapa: 
Schema: 

neděle 15. 10. 2017, Kutná Hora - Kaňk 

TempO (MČR) 

10:00 

restaurace Havířská bouda 

vše v centru závodu 

mírně kopcovitý, procpaný terénními detaily po středověké důlní činnosti, 
sjíznost: od asfaltky přes velmi dobře i hůře sjízdné cesty až po les bez cesty (250 m) 

1 : 4 000, E 1 m, ISOM, stav 2017, autor Kurfürst 
10 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. 

 
 
 

 



Přihlášky: do úterý 10. 10. 2017 v systému ORIS, případně na e-mail: pakuo@email.cz 

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. 

Zařazení do 
soutěží: 

Startovné: 

Ranking (E1-E3), Český pohár (E1, E3), MČR TempO (E3) 
 

200 Kč za každý závod v kategoriích E-Open a E-Para, 100 Kč v kategorii E-Junior. 
Startovné je možné zaplatit na místě v hotovosti, případně v termínu přihlášek na účet č. 
162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu v adresáři ČSOS. 
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: 
 

WC: 

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

Bezbariérová WC v centrech závodů. 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 

Vyhlášení 
výsledků: 

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

Protesty: 
 

Různé: 

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. 

Funkcionáři: ředitel závodů: Pavel Kurfürst 
stavba tratí: Petr Dudík ml. (E1), Pavel Kurfürst (E2, E3) 
oponenti + hl. rozhodčí: Pavel Kurfürst (E1), Petr Dudík ml. (E2), Miroslav Slovák (E3) 

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

   
 


