
POKYNY 

MČR PreO štafet 2018 
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum:  16. 6. 2018 

Pořádající orgán:  ČSOS, sekce Trail-O 

Pořadatel:  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z. s.  

Ředitel závodu:  Tomáš Locker 

Centrum:  Kaplička sv. Anny v lese u Slatiny nad Zdobnicí, 50.1453672N, 16.3662089E 

Parkování:  Vozíčkáři na křižovatce jižně od centra, 50.1441875N, 16.3683256E 
   ostatní na louce jižně od centra, 50.1426747N, 16.3708575E, viz plánek 

Prezentace:  V sobotu 16. 6. od 8:30 do 9:30 

  Dohlášky v místě dle možností pořadatele do počtu map 

Startovní čísla:  Na prezentaci zástupce štafety po vylosování obdrží startovní čísla. Závodníci 

  jsou povinni nosit viditelně umístěné číslo po celou dobu závodu. 

Asistence:  Doporučena vlastní asistence. V exponovaných místech bude zajištěna  

  pořadatelem. 

Občerstvení:  Pořadatel nezajišťuje. 

Zero tolerance:  Zero odpověď  je možná, pokud všechny lampiony stojí ve vzdálenosti 

minimálně 3 m od správné pozice. 

Zvláštní značky:  o- výrazný strom 

  x - vývrat 

Start:  9:30 - hromadný prvních úseků 

Mapa:  Chladna zrána  1 : 4 000, ekvidistance 2 m, ISSOM, stav květen 2018, A4,

  mapovali Daniel a Martin Lockerovi, mapa bude vodovzorně upravena. 

  Nespoléhejte se příliš na buzolu, v terénu se nacházejí ložiska železné rudy. 

Terén:  Zalesněná plošina s pozůstatky těžby železné rudy. Četné terénní (hlavně 

  negativní) a porostové detaily.Trať PreO části je po zpevněných lesních  

  cestách, příchod k TempO části po lesní pěšině. Terén byl v roce 2013 využit 

  pro Český pohár  štafet OB. 

Trať:  PreO - 11 kontrol (pevně daných)/600 m/8 m převýšení, kontroly typu A 

  nemají rozhodovací stanoviště, pro ostatní úlohy určujte relevantní lampiony 

  a jejich pořadí z daného rozhodovacího stanoviště 

  TempO - 2 stanoviště po 4 úlohách 

Limit:  150 min/štafeta + 5 min navíc za každý Para úsek 

Systém závodu:  První úsek včas hromadného startu obdrží mapu a vystartuje na PreO část. V 

  cíli předá štafetu plácnutím rukou. Druhý úsek obdrží od startéra mapu a 

  vyráží na PreO část. První úsek odevzdá pořadateli v cílu mapu a je mu  

  odstřihnuta polovina průkazu z PreO části. Závodník se posléze odebírá na 

  TempO část. Po návratu je mu ve výpočetním středisku odstřihnuta polovina 



  průkazu z TempO části. Předávka druhého a třetího úseku probíhá obdobně. 

  Do průkazu bude zapisován pouze cílový čas každého z úseků. 

  Výsledek se počítá jako čas z TempO části plus 60 s penalizace za chybu na 

  PreO části. Penalizace na TempO části je 30 s. 

Kategorie:  MČR, Open 

Časomíra a záznam: Na PreO části ražení vlastními kleštěmi do papírové průkazky. Pořadatel může 

kleště zapůjčit. Čas měří jeden časoměřič a odpovědi zapisuje do papírové 

průkazky. 

Vzdálenosti:  parkoviště vozíčkáři - centrum 200 m 

  parkoviště ostatní - centrum 400 m 

  centrum - start 0 m 

  centrum - cíl 0 m 

  centrum - TempO stanoviště 200 m 

WC:  Jedna vozíčkářská ToiToi v centru závodu 

Karanténa:  Nebude organizována. 

Stavba tratí:  Daniel Locker 

Oponentura:  Martin a Tomáš Lockerovi 

Hlavní rozhodčí:  Martin Locker 

Jury:  Bude vybrána na základě soupisek. Zveřejněna bude nejpozději při ukončení 

  prezentace. 

Protesty:  Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu. Protesty písemně s vkladem 200 Kč 

  tamtéž. Protesty proti výsledkům do 14 dnů na e-mail: locker@vosrk.cz 

Výsledky:  Průběžné výsledky k nahlédnutí v centru závodu. Vyhlášení proběhne  

  bezprostředně po ukončení závodu. Vyhodnoceny budou nejlepší tři štafety v 

  celkovém pořadí a oceněny věcnými cenami. Následně budou vyhodnoceny 

  nejlepší tři štafety v kategorii MČR a oceněny svazovými cenami (medaile + 

  diplom). 

  



 

 


