
Datum 
Pořádající orgán 
Pořádající subjekt 

Sobota 17. 3. 2018 
Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O 
Sportovní klub vozíčkářů Praha a VSK ČVUT Fakulta stavební Praha 

Disciplína TempO  

Centrum Centrum Paraple, Ovčárská 471, Praha 10 
Parkování v okolí Centra (vozíčkáři přímo v areálu Centra Paraple) 

Kategorie Soutěžní: E-Open, E-Junior, nesoutěžní pro veřejnost: A-Open, A-Junior 

Mapa 1 : 5 000 zvětšená do 1 : 4 000, E 2m, ISSOM, 2017, autor Přemysl Prášek 

Trať Délka 1400 m, 5-6 stanovišť, na každém 4-5 úloh (bude upřesněno v pokynech), 
penalizace 30 s za chybnou odpověď, Zero odpovědi možné pro všechny 
kategorie 

Systém měření ANT. Na stanovištích budou 1-2 rozhodčí 

Terén Parkový & sídliště s rozptýlenou vegetací, zpevněné dobře sjízdné cesty, 
s občasným větším převýšením (na tyto krátké úseky bude zajištěna asistence 
pořadatelem) 

Vzdálenosti Parkoviště – centrum 0 m 
Centrum – start 350 m 
Centrum – cíl 850 m 

Přihlášky do pondělí 13. 3. 2018 v systému ORIS, výjimečně na e-mail: 
ja.kostova@gmail.com 

Startovné 200 Kč za závod v kategorii E-Open, 100 Kč v kategoriích E-Junior, A-Junior a A-
Open. 
Startovné prosím pošlete v termínu přihlášek na účet u KB 67230011/0100 
s v.s. 5555, do zprávy pro příjemce napište oddílovou zkratku nebo příjmení. 
Bezhotovostní platbou nám ušetříte práci na místě. 
Po termínu a na místě 300 Kč E-Open, 150 Kč ostatní kategorie.  

Prezentace V centru závodů od 10:00 – 10:45 

Start 11:00, volný bez startovní listiny 

WC bezbariérové WC v centru závodů 

Ubytování Pořadatel nezajišťuje. Nicméně nabízíme pomoc s vyhledáním vhodného 
ubytování, v případě potřeby pište na ja.kostova@gmail.com. 

Stravování Kavárna Centra Paraple nabízí možnost objednat si teplý oběd (polévka + hl. chod, 
menu bude známo ca 9. 3. 2018) za 95 Kč. Oběd je nutné přihlásit závazně dopředu 
a uhradit hotově na místě (přímo kavárně). Termín pro závazné přihlášení: do 13. 
3. 2018 15,00 h. 

Kavárna bude otevřena celý den, s nabídkou teplých a studených nápojů, 
studeného občerstvení, zapečené panini. 

Vyhlášení výsledků Závod bude vyhlášen bezprostředně po ukončení závodu. 
První tři v každé kategorii obdrží diplomy a drobné ceny. 

Pravidla Závod proběhne podle platných pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS. 

MALEŠICKÉ TEMPO 

ROZPIS 

závodů Českého poháru v Trail-o 2018 a Českého rankingu TempO (kategorie E) 

mailto:ja.kostova@gmail.com


Protesty Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně hlavnímu 
rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům na ja.kostova@gmail.com  

Asistence Vzhledem k charakteru terénu a sjízdnosti cest není potřeba zvláštní asistence. 
V místech s prudším stoupáním bude zajištěna asistence pořadatelem. 

Funkcionáři Stavitel a ředitel závodu: Jana Kosťová 
Oponent a hlavní rozhodčí: Magdalena Kurfürstová 

Informace: ORIS 

Jana Kosťová: ja.kostova@gmail.com, 773 56 57 55 

          

   
 

          

mailto:ja.kostova@gmail.com
mailto:ja.kostova@gmail.com

