POKYNY
pro účastníky závodů v Trail-O
Český pohár v Trail-O, rankingové závody, MČR v TempO 2017
Datum: sobota 14. října a neděle 15. října 2017
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o
Pořadatel: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
E1 – preO, sobota 14. 10., Debř u Mladé Boleslavi
Centrum: V ulici 5. května v Debři, za mostem u skateparku, na kraji Radouče.
POZOR ZMĚNA oproti rozpisu! – Centrum není v restauraci. Je pod širým nebem, na ulici.
Parkování: Na obou stranách mostu přes silnici č. 38 v ulici 5. května. Případně v dalších ulicích v Debři. Pozor,
v zástavbě v Debři je obytná zóna s parkováním pouze na vyznačených místech.
Prezentace: v centru závodu, od 9:30. Platba za všechny 3 závody a za celý klub dohromady.
Na prezentaci obdržíte průkazku preO a kartičku tempO a plánek trati tempO.
WC: Využijte možností na příjezdu (několik čerpacích stanic podél silnice č. 38), v centru závodu WC NENÍ! Mezi E1
(preO) a E2 (tempO) je možné navštívit bezbariérové WC v Hypermarketu Albert, vzdálenost 500 m (na dohled,
vedle OBI). Bezbariérové WC je i v restauraci Krajní mez (otevřeno od 12:00).
Start: 10:00-10:45
Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném časovém rozmezí.
Mapa: 1 : 4 000, E 1 m, ISSOM, autor Petr Dudík ml., stav říjen 2017, rozměr A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava k dispozici budou mapníky na startu.
Povolen je pohyb po cestách (dvojitá čára s hnědou výplní), zakázané cesty budou značeny červenou čarou přes
cestu v mapě, v terénu neznačeno. Na pěšiny (čárkovaná černá) se vstupovat nesmí. Na trati je nicméně na dvou
místech povolený úsek mimo cesty, značený v mapě přerušovanou červenou čarou, v terénu páskou.
Terén: rovinatý otevřený terén se subtilními detaily
Sjízdnost cest: Cesty jsou typicky travnaté s úzkou pěšinkou vyšlapanou na hlínu, ale i bez ní, místy i ještě horší
(bláto).
Systém závodu: 19 kontrol, volné pořadí, AZ kontroly nemají pozorovací stanoviště, jedna časovka (3 úlohy) za cílem
Kategorie: E-Open, E-Junior, E-Para
Časový limit: Open a Junior 110 minut, Para 135 minut
Ražení: Do papírových průkazek. Každý závodník používá vlastní razící zařízení.
Na rozhodovacích stanovištích NENÍ razící zařízení! Kleštičky budou k zapůjčení na startu.
Vzdálenosti: centrum – start: 150 m; trať: 1900 m, převýšení 14 m;, cíl – centrum: 300 m
Stavba trati: Petr Dudík, oponent Pavel Kurfürst
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí provizorně v centru závodu (displej notebooku). Výsledky budou
vyhlášeny po ukončení E2 v centru (první tři závodníci v kategoriích E-Open, E-Para, E-Junior obdrží cenu dle
vlastního výběru).
Různé: V restauraci Krajní mez máme na oběd (12-15) rezervované 2 stoly (4 místa vozíčkářská + 8 míst). Bylo by fajn,
kdyby někomu vyšel čas na oběd mezi závody po dvanácté, aby nebyla o rezervovaná místa rvačka po tempu.
E2 – tempO, sobota 14. 10., Debř u Mladé Boleslavi
Start: 11:30-13:15
Startovní listina není, závodníci mohou vystartovat kdykoliv ve vymezeném časovém rozmezí. Start je intervalový
s minimálním intervalem 1 minuta.
Mapa: 1 : 4 000, E 1 m, ISSOM, autoři Petr Dudík ml., P. Kurfürst, stav 2017, rozměr A5, laserový tisk, laminováno.
Terén: rovinatý otevřený terén se subtilními detaily a sídliště
Sjízdnost cest: na sídlišti asfalt, jinak viz preO
Systém závodu: 6 stanovišť, na každém 5 úloh. Za chybně určenou kontrolu penalizace 30 s.
Kategorie: E-Open, E-Junior
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: 300 m (start tempO je v místě cíle preO, závodníci mohou ihned po ukončení preO
pokračovat na tempO, ale nemusí)
trať: 2100 m, převýšení: 14 m
cíl – centrum: 700 m
Stavba trati: Pavel Kurfürst, oponent Petr Dudík
Hlavní rozhodčí: Petr Dudík.
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí po ukončení závodu provizorně v centru závodu (displej notebooku).
Výsledky budou vyhlášeny po ukončení E2 v centru (první tři závodníci v kategoriích E-Open, E-Junior obdrží cenu dle
vlastního výběru).
E3 – tempO, neděle 15. 10. Kaňk u Kutné Hory
Centrum: Prostranství před Havířskou boudou
Parkování: v centru závodu
Prezentace: Na prezentaci obdržíte kartičky pro záznam odpovědí a plánek trati.
WC: Bezbariérové WC v restauraci, přístup po rampě za budovou.
Mapa: 1 : 4 000, E 1 m, ISOM, autor P. Kurfürst, stav 2017, rozměr A5, laserový tisk, laminováno.
Terén: mírně kopcovitý, procpaný terénními detaily po středověké důlní činnosti
Sjízdnost cest: od asfaltky přes velmi dobře i hůře sjízdné cesty až po les bez cesty (120 m)
Systém závodu: První část 7 stanovišť, druhá část 2 stanoviště.
Na každém stanovišti 5 úloh, penalizace 30 s.
Karanténa: Po příjezdu nesmí závodníci opustit prostor centra (parkoviště, restaurace, rozhledna). Příjezdová cesta
vede prostorem závodu, nezastavujte! Karanténa není vymezena časově (můžete přijet až na svůj startovní čas).
Start: První část od 10:00, dle startovní listiny. Druhá část po ukončení první, předběžně od 12:30, startovní pořadí
bude zveřejněno v centru závodu.
Kategorie: E-Open, E-Junior
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: start i cíl v centru, trať: první část 1000 m, převýšení 40 m; druhá část 200 m, převýšení 10 m
Stavba trati: Pavel Kurfürst, oponent Magda Kurfürstová (změna oproti rozpisu)
Hlavní rozhodčí: Magda Kurfürstová (změna oproti rozpisu)
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí po ukončení závodu provizorně v centru závodu (displej notebooku).
Vyhlášení výsledků: Nejprve budou vyhlášeny výsledky závodu Mílové tempO, který proběhl 12. 8. V Podůlší u Jičína
(první tři závodníci v kategoriích E-Open, E-Junior obdrží cenu dle vlastního výběru). Poté budou vyhlášeny výsledky
aktuálního závodu (první tři závodníci v kategoriích E-Open, E-Junior obdrží cenu dle vlastního výběru), nakonec
budou vyhlášeny výsledky MČR v TempO 2017 (první tři závodníci v kategoriích E-Open, E-Junior obdrží medaile).
Doprovodný program: Bude připraveno „MapO“ (soutěž o přesnost záznamu pozice kontrol do mapy), mapky
dostanete na prezentaci. Řeší se z rozhledny (na rozhlednu vede výtah, vstupné 60 Kč dospělí, 30 Kč děti a vozíčkáři
se platí nahoře na baru).
Různé: V restauraci Havířská bouda máme rezervovaný salónek.
Jury: Jana Kosťová, Martin Locker, Ján Furucz (pro všechny 3 závody)
Protesty: Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Ředitel závodů: Pavel Kurfürst

