
POKYNY  

 
k závodům Českého poháru v trail-o 2017 a Českého rankingu trail-o (kategorie E) 

veřejných závodů (kategorie A) 
 

Datum konání: 4. a 5. listopadu 2017 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o 
 
Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s. 
 
 
 
1. závod: Sobota 4. listopadu 2017, Mělník 
 
Disciplína: TempO 
 
Centrum:  Klášterní ulice, parkoviště u koupaliště, GPS 50.3606903N, 14.4778806E, lze využít 

prostor a WC (včetně vozíčkářského) restaurace v kempu Mělník 
 

Kategorie:  E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior, 

 
Mapa:  BIOS 1 : 4 000, ekv. 1m, ISSOM, stav prosinec 2016, mapoval Luboš Král. 
 
Trať: 7 stanovišť po 5 úlohách, penalizace 30s za chybnou odpověď, shodná pro kategorie E a A 

s možnými Zero odpověďmi. Cesta na start i mezi stanovišti bude značena fáborky. Délka 
tratě 600m, bez převýšení. 

 
Systém měření: ANT. Na stanovištích bude jeden rozhodčí. 
 
Zero tolerance: 5 m nebo jiný objekt. Až na jednu výjimku jsou relevantní stromy v mapě mapovány 

jako zelené puntíky (mapová značka č. 419). Pokud lampion stojí u správného stromu a 
stranová odchylka je menší než 135°, nejedná se o zero. Neztrácejte tedy čas hloubáním 
nad tím, jestli je lampion dostatečně daleko od kmene.  

 
Terén: Otevřený rovinatý terén s rozptýlenou vegetací. Trasa povede převážně po trávníku. 

Doprovod pro vozíčkáře není nutný. 
 
Závodní prostor: Hala BIOS, přilehlý sportovní areál (celý je oplocený) a příjezdová cesta k hale z ulice 

Řípská. Do závodního prostoru je vstup možný jen v rámci průchodu tratě při vlastním 
závodě. 

 
Pořadatelé: Ředitel, stavitel tratí: Markéta Šimková 

Hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek, Rybáře 748, Mělník  
 
Prezentace:  V centru závodu od 13:30 do 14:00 hod. 
 
Start:   Intervalový, bez startovní listiny, 00 = 14:00 hod. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: 0 m 

centrum – start: 400 m 
centrum – cíl: 700 m 
 

WC: Bezbariérové WC v restauraci v kempu, v blízkých supermarketech a na benzínovém 
čerpadle (450 - 1 000 m) 

 
 



2. závod: Neděle 5. listopadu 2017, Mšeno 
 
Disciplína: Klasická trať 
 
Centrum:  Mšeno, Restaurace U POKLIČEK, Romanovská 115, GPS 50.4417764N, 14.6351892E. 

V restauraci kromě běžného menu bude možno zakoupit koláč a guláš. 
 
Parkování: V ulici Jezerní, u rybníků, nebude organizováno pořadatelem. 
 
Kategorie:  E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Junior  

 
Mapa:  Hlovec 1 : 4 000, ekv. 2m, ISSOM, stav červenec 2017, mapoval Tomáš Leštínský. Mapa 

bude v euroobalu. Závodníci zároveň obdrží i mapu tratě zvětšenou do měřítka 1 : 2 500. 
 
Trať: Délka 700m, převýšení do 5m, 1 časovka (2 úlohy) před startem, AZ kontroly nemají 

rozhodovací stanoviště.  
Kategorie E 28 kontrol, časový limit E-Open 105 min., E-Para 110 min. 
Kategorie A  13 kontrol bez Zero odpovědí, časový limit A-Open 60 min. 

 
Ražení: Vlastními kleštěmi do průkazek. Pozor na úzká políčka. Pokud ražení přesáhne do 

vedlejšího políčka pro jinou úlohu, bude tolerováno. 
 
Zero tolerance: 2 m nebo jiný objekt, stranová odchylka 90°.  
 
Terén: Mírně svažující se zpevněná cesta otevřeným údolím, v poslední část trati vstupuje do lesa. 

Přístup na časovku  po asfaltové komunikaci s prudkým stoupáním. Doprovod pro 
vozíčkáře na trati není nutný, cestou na start prosíme o asistenci od chodících závodníků. 

 
Závodní prostor: Ulice Na Klůčku a Hlovecké údolí od ulice Na Klůčku po železniční viadukt. Do 

závodního prostoru je vstup možný jen v rámci průchodu tratě při vlastním závodě. 
 
Pořadatelé: Ředitel, stavitel tratí: Miroslav Šimek 

Hlavní rozhodčí, oponent: Markéta Šimková, Rybáře 748, Mělník  
 
Prezentace:  V centru závodu od 10:30 do 11:00 hod. 
 
Start:   Intervalový, bez startovní listiny, 00 = 11:00 hod. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 200 m 

centrum – start (časovka): 300 m 
centrum – cíl: 1 000 m 

 
WC: Bezbariérové mobilní WC v centru. 
 
 
Společná ustanovení: 
 
Jury:   Bude zveřejněna před závodem. 
 
Výsledky:  Předběžné výsledky po ukončení závodu na pořadatelském notebooku. Vyhlášeni budou 

každý den vítězové jednotlivých kategorií. 
 
Protesty:  Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč 

hlavnímu rozhodčímu. 
 
Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com 
 
Pravidla:       Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS. 


