ROZPIS
Mšenská TempO lázeň
závod Českého trail-o rankingu v disciplíně TempO (kategorie E)
veřejný závod (kategorie A)
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-o

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.
Datum:

neděle 2. dubna 2017

Centrum:

Mšeno, Autokemp-ubytovna SK Mšeno

Typ závodu: TempO
Trať:

8 stanovišť, na každém 6 lampionů, 5 úloh, časový limit na stanovišti je 150 s. Trať je
společná pro kategorie E i A se Zero odpovědmi i pro kategorie A.

Mapa:

Tisk v měřítku 1 : 3 000 z foot-O mapy Mšeno, 1 : 4 000, ekv. 2m, ISSOM, stav březen
2017, mapoval David Komín.

Terén:

Městská zástavba, parčíky, nepravidelná síť ulic, vertikálně členitý. Trasa povede po
zpevněných cestách s malým stoupáním, místy prudší klesání. Doprovod pro vozíčkáře
není nutný.

Prezentace: V centru závodu od 14:00 do 14:30 hod.
Start:

Intervalový, bez startovní listiny, 00 = 14:30 hod. První startují závodníci, kteří se
přihlásili i na závod s volným pořadím kontrol (J. Wieszaczewski, J. Puternicka a
J.Kalousek), po nich vozíčkáři a poté ostatní.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 0 m
centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: 1 500 m
centrum – cíl: 2 000 m (pro vozíčkáře na požádání zajistíme odvoz z cíle do centra)
Systém měření: ANT.
WC:

Bezbariérové WC je zajištěno v domě seniorů. Toto WC je určeno pouze vozíčkářům,
choďáci si musí vystačit s toaletami na shromaždišti. K domu seniorů se dostanete tak, že
pojedete ze shromaždiště jako na start, ale místo toho, abyste za školou (cílem běhacích
závodů) odbočili doprava, pojedete stále rovně. Pozor, nesmíte přejet, od domu seniorů je
potřeba se vrátit zpět a odbočit.

Asistence:

Pořadatel nezajišťuje. Cesty jsou převážně asfaltové nebo zpevněné. Očekáváme, že
chodící pomohou vozíčkářům při překonávání případných nerovností.

Zvláštní mapová značka: značkou kamenné pole jsou označeny kovové sloupky (patníky)

Jury:

Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč
hlavnímu rozhodčímu.
Hanka Doležalová (VRL), Magda Kurfürstová (FSP), Miroslav Slovák (SHK)

Vyhlášení:

Po skončení závodu budou na shromaždišti vyhlášeni první tři v každé kategorii

Protesty:

Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková
hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek, Rybáře 748, Mělník
stavitel: Markéta Šimková
Informace:

http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com

Pravidla:

Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS. Na stanovišti
bude jeden rozhodčí a pomocníci.

Poděkování: Děkujeme městu Mšeno a TJ Sokol Mšeno za pomoc při organizaci a městu Mělník
za podporu činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s.

