
ROZPIS 
 

závodů TempO a klasická trať Českého poháru v trail-o 2018 a Českého rankingu trail-o (kategorie E) 
veřejného závod (kategorie A) 

 
Datum a místo konání: 1. září 2018, Lužec nad Vltavou 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o 
 

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

Disciplína: TempO, Klasická trať 
 

Centrum: Lužec nad Vltavou, Restaurace Tama, 1. máje 142, GPS 50.3207000N, 14.4000000E 

 

Kategorie:  TempO -  E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior 
Klasická trať - E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior 

 

Mapa:  Lužecká tůň 1 : 4 000, ekv. 0,5 m, ISSOM, stav prosinec 2017, mapoval Tomáš Leštínský, 
kresleno z laserscanu. Kameny, kupky a prohlubně jsou mapované již od výše 0,5 m. 
Mapa pro klasickou trať nebude vodovzdorně upravena, formát A4.  

 

Trať: TempO - 6 stanovišť po 5 úlohách 
Klasická trať - kategorie E - 22 kontrol, 1 časovka (3 úlohy) před startem, délka 1 300m. 

kategorie A - 10 kontrol se Zero odpověďmi, 1 časovka (3 úlohy) před 
startem, délka 1 300m. 

 
Ražení: Klasická trať - vlastními kleštěmi do průkazek. 
 
Terén: TempO - bez převýšení, délka do 1.5 km, částečně po zatravněné cestě. 

Klasická trať - louka s rozptýlenou vegetací s velkým množstvím kupek, plochých kup, 
hřbítků a údolíček, kterou prochází hladká asfaltová cyklostezka velmi mírně se svažující 
(bez převýšení). Doprovod pro vozíčkáře na trati není nutný. 

 

Pořadatelé: ředitel: Miroslav Šimek 
 
  TempO - stavitel tratí: Tomáš Leštínský 

hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek 
   
  Klasická trať - stavitel tratí: Miroslav Šimek 

hlavní rozhodčí, oponent: Lenka Forstová 
    

adresa pro zaslání písemných protestů proti výsledkům: Sportovní klub Los Mělník, z.s., 
Rybáře 748/8, 276 01  Mělník. 

 

Prezentace:  V centru závodu od 10:00 do 11:00 hod. 
 

Start:  Intervalový, dle startovní listiny, která bude zveřejněna den předem v Orisu a vyvěšena v 
den závodu v centru. 

  TempO - 00 = 10:30 hod. 
  Klasická trať  00 = 15:00 hod. 



Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 50 m 
centrum – start TempO: do 500 m 
centrum – cíl TempO: do 1 000 m 
centrum – start (časovka pro klasickou trať): 600 m 
centrum – cíl klasické trati: 1 800 m 

 

WC: Bezbariérové WC 600 m od centra nedaleko startu klasické trati. 
 

Přihlášky:  Do středy 29.08.2018 23:59 pomocí elektronického systému ORIS: 
TempO https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4759  
Klasická trať https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4545 
Ve výjimečných případech (neregistrovaní jednotlivci) i e-mailem na adresu 
losmelnik@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. 
 

Vklady: E-Open, E-Para   200 Kč za závod 
E-Junior    100 Kč za závod 
A-Open,  A-Para     50 Kč za závod 
A-Junior      25 Kč za závod 
Vklad je možné uhradit na účet Sportovního klubu Los Mělník, z.s., bankovní spojení 
2500371851/2010, jako variabilní symbol uveďte 189xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS, nebo v hotovosti při prezentaci. 
 

Občerstvení: Občerstvení je možné si zakoupit v restauraci Tama. Vzhledem k omezenému provozu 
kuchyně je třeba si teplé jídlo objednat dopředu (viz ORIS - doplňkové služby k závodu). 

 
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. 
 
 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 16. srpna 2018 


