
Rozpis 

Veřejný závod štafet a 

Mistrovství ČR PreO štafet 2018 
 

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

Datum:  16. 6. 2018 

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

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

  porostové detaily. Cesty různých stupňů sjízdnosti (od zpevněných až po lesní pěšiny). 

  Terén byl v roce 2013 využit pro Český pohár štafet OB. 

Kategorie:  MČR, Open 

  Jednotlivci nemající štafetu si mohou trať projít v rámci tréninku (přihlášky na místě). 

Mapy:  Chladna z rána 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, stav jaro 2018, ISSOM, A5, mapovali 

  Daniel a Martin Lockerovi, mapy budou v mapnících 

Parametry  10 PreO úloh, 0,9 km, 10 m převýšení, systém větvení motala (pevně dané kontroly) 

tratí:   2 TempO stanoviště, dohromady 6-8 úloh 

Časový  165 min, 10 min navíc za každý Para úsek 

limit:    

Pravidla:  Soutěží se dle platných Českých pravidel  Trail-O. 

Systém  TempO - Rozhodčí zapisuje odpovědi do papírové průkazky. 

ražení: PreO - Do papírových průkazek vlastními kleštěmi. Kleště bude možno zapůjčit na 

  startu.  

Přihlášky: Do 11. 6. 2018 přes systém ORIS, výjimečně na locker@vosrk.cz 

Vklad:  600 Kč za štafetu 

  Platba převodem na účet 161616850/0600, VS: 18xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle 

  adresáře v ČSOS (popřípadě v hotovosti na prezentaci) 

Parkování:  Na louce jihovýchodně od centra závodu, 50.1425992N, 16.3708256E 

Prezentace:  v sobotu 16. 6. 2018 od 9 : 00 do 9 : 30 



Start:  Hromadný prvních úseků v 9 : 30 

Vzdálenosti:  
  parkoviště - centrum 400 m (lesní cesta mírně do kopce) 

  centrum - start 0 m 

  centrum - cíl 0 m 

  centrum - TempO stanoviště 300 m 

Vyhlášení:  Proběhne co nejdříve po ukončení závodu, cca ve 13 hodin. Vyhlášeny budou první 

  tři štafety v závodě a následně první tři štafety s jednotnou klubovou registrací v 

  českém klubu v rámci MČR. 

Jury:   Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace. 

Námitky a protesty:  

Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu nebo staviteli tratí. Protesty písemně s vkladem 

200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti výsledkům do 14 dnů na locker@vosrk.cz 

Občerstvení: Nebude zajišťeno. V blízkosti centra závodu se nachází studánka s pitnou vodou. 

WC:  Jedna vozíčkářská ToiToi v centru závodu. 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje, ale může pomoci radou. 

Doprava:  Pořadatel nezajišťuje. 

Asistence:  Doporučena vlastní asistence - vzhledem k charakteru cest nutná. Pořadatel může v 

  omezené míře zajistit.  

Funkcionáři: 

Ředitel závodu Tomáš Locker 

Hlavní rozhodčí Martin Locker 

Stavitel tratí Daniel Locker 

Oponenti Martin a Tomáš Lockerovi 

 

Informace:  http://srk-ob.cz/trail/relay2018, e-mail: locker@vosrk.cz 


