
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) 
V Centru máme k dispozici tělocvičnu a prostory kavárny. Prosím, zdržujte se 
převážně v tělocvičně, ať neblokujeme hladký chod kavárny.  

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

Mapa 1 : 5 000 zvětšená do 1 : 4 000, E 2m, ISSOM, 2017, autor Přemysl Prášek 
Laserový tisk, vel. A5, laminováno 
K dispozici budou pouze svázané mapy! 

Zvláštní mapové 
značky 

x … herní prvky 
Symbol "kámen" je použitý v popisech i mapě i pro betonové konstrukce 
menších rozměrů. 
Symbol „zelená tečka“ je použitý jak pro keře, tak pro mladé nebo nepříliš 
vzrostlé solitérní stromky. 
POZOR – pro popisy kontrol /piktogramy/ byl využit ještě loňský standard. 

Zero tolerance 3m nebo jiný objekt 

Terén Parkový & sídliště s rozptýlenou vegetací, zpevněné dobře sjízdné cesty, 
s občasným větším převýšením (na tyto krátké úseky bude zajištěna asistence 
pořadatelem) 
Sjízdnost: dobře sjízdné asfaltové cesty 
Upozornění: občas budete procházet na další stanoviště kolem řešeného území, 
nezastavujte se prosím a držte se na opačné straně cesty než jsou lampiony, 
abyste nerušili závodníky jdoucí za vámi. 

Systém závodu 6 stanovišť, na každém 5 úloh. Za chybně určenou kontrolu penalizace 30s 

Systém měření Elektronické měření systémem ANT.  
Jako záloha slouží záznam na papírové kartičce, kterou obdrží závodník v Centru 
závodu. 
Kartičku si po absolvování závodu uschovejte pro případ potřeby. 

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

MALEŠICKÉ TEMPO 

POKYNY 

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



Prezentace V centru závodů od 10:00 – 10:45 – kavárna Centra Paraple 

(jako zázemí prosím pro hladký chod kavárny využívejte spíše tělocvičnu) 

Start 11:00, volný bez startovní listiny 

WC bezbariérové WC v centru závodů 

Stravování Objednaný oběd v Kavárně Centra Paraple bude k vyzvednutí (po úhradě přímo 
kavárně) během dne. Prosím, respektujte chod kavárny – klienti Centra Paraple 
mají přednost při výdeji obědů (standardní výdej pro klienty Centra většinou v ca 
12,30 hod.). 

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

Řešení V prostorách Centra budou k nahlédnutí mapy s řešením (po odstartování 
posledního závodníka). Ty budou dále k dispozici v elektronické podobě v Orisu po 
ukončení závodu. 

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

Doprovodný 
program 

V rámci náboru vozíčkářů proběhne v blízkém okolí Centra Paraple rychlostní 
závod v OB.  

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

Jury Bude oznámena v prostorách Centra závodů v den závodu, před startem. 

   
 

 


