
P O K Y N Y  
 

pro účastníky závodů v Trail-O 

 
 
 
Datum: sobota 3. listopadu 2018 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o 
Pořadatel: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha  
Centrum: Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, louka u hotelu Relax. Bude k dispozici klubový stan FSP. 
Parkování: na parkovišti hotelu Relax (od veřejného parkoviště je dále zákaz vjezdu s povolením pouze pro hotelové 
hosty, my toto povolení máme) 
Prezentace: V centru závodu, od 9:30. Platba za celý klub dohromady. Na prezentaci obdržíte kartičku pro tempO. 
WC: V hotelu. Případně na dětském hřišti, 300 m od centra. 
 
 
E1 – tempO 
Start: Od 10:00, startovní skupiny po 15 minutách, zveřejněno v ORISu. Startovní pořadí není závazné. 
Mapa: 1 : 4 000, E 2 m, ISSOM, autoři Petr Dudík ml., Pavel Dudík, revize Pavel Kurfürst, stav 10/2018, rozměr A5, 
laserový tisk, laminováno. 
Systém závodu: 6 stanovišť, na každém 5 úloh. Za chybně určenou kontrolu penalizace 30 s. 
V závodě jsou odpovědi Zero. 
Zero tolerance: 4 m 
Kategorie: E-Open, E-Junior, E-Para, A-Open, A-Junior, A-Para 
Časomíra a záznam: Bude použita elektronická mobilní časomíra a záznam odpovědí přes ANT. 
Jako záloha slouží papírový záznam na kartičku, kterou si závodník vyzvedne v centru závodu. 
Po absolvování trati závodu si závodník kartičku uschová pro případ potřeby. 
Vzdálenosti: parkování – centrum 500 m, centrum – WC na hřišti 300 m (WC v hotelu 80 m), centrum – start 0 m, 
(cíl E1 – centrum 600 m), cíl E1 – start E2 500 m 
Délka trati: 900 m 
Stavba trati: Pavel Kurfürst 
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst 
Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí provizorně v centru závodu (displej notebooku). Výsledky budou 
vyhlášeny jako součet E1+E2 (výsledek tempO + čas TC + 90 s. za každou chybu v preO). 
 
 
E2 – preO 
Start: Od 10:30, startovní pořadí dle příchodu na start. Na startu obdržíte startovní průkaz. 
Mapa: 1 : 4 000, E 1 m, ISSOM, autor Petr Dudík ml., revize P. Kurfürst, stav 10/2018, rozměr A5 (změna oproti 
rozpisu), laserový tisk Žaket, vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu). 
Systém závodu: Pro kategorie E 20 kontrol, pro kat. A 14 kontrol (mají odpovědi Zero). 
Volné pořadí, AZ kontroly mají pozorovací stanoviště. 
Jedna časovka za cílem (4 úlohy = změna oproti rozpisu), na časovce není odpověď Zero. 
Zero tolerance: 4 m 
Povolené cesty: Povolená je pouze inline dráha (v mapě jako zpevněná plocha v měřítku mapy). Pro bezpečné 
vyhnutí bruslařům, cyklistům, apod. je povoleno z dráhy vystoupit do terénu na dobu nutnou k vyhnutí. 
Kategorie: E-Open, E-Junior, E-Para, A-Open, A-Junior, A-Para. 
Ražení: Do papírových průkazek. Každý závodník používá vlastní razící zařízení. 
Na rozhodovacích stanovištích NENÍ razící zařízení! Kleštičky budou k zapůjčení na startu. 
Časový limit: E-Open a E-Junior 77 minut, E-Para 95 minut, A-Open a A-Junior 60 minut, A-Para 77 minut 
Vzdálenosti: centrum – start 800 m, cíl E1 – start E2 500 m, cíl E2 – centrum 1200 m s převýšením 30 m. 
Závodníci mohou ihned po ukončení tempO pokračovat na preO, ale nemusí 
Délka trati: 580 m 
Stavba trati: Petr Dudík a Pavel Kurfürst 
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst 



Výsledky: Předběžné výsledky k nahlédnutí provizorně v centru závodu (displej notebooku). Výsledky budou 
vyhlášeny po ukončení E2 v centru (první tři závodníci v součtu E1+E2 ve všech kategoriích obdrží cenu dle vlastního 
výběru). 
 
Stravování: V restauraci hotelu Relax. Objednaný oběd bude k vyzvednutí v době 12:00-14:00. Zaplatíte přímo 
v restauraci. Pro ty, kdo si oběd předem neobjednali, bude omezená možnost výběru (polévka, pizza). 
 
E3 – preO sprint 
Start: 14:30-15:00, volný bez startovní listiny 
Mapa: 1 : 2 500, E 2 m, ISSOM, autor P. Kurfürst, stav 10/2018, rozměr A5, laserový tisk Žaket, vodovzdorně 
upravena (mapníky k dispozici na startu).  
Systém závodu: Pro všechny kategorie 14 kontrol (s odpověďmi Zero), volné pořadí, AZ kontroly mají pozorovací 
stanoviště, bez časovky. 
Zero tolerance: 3 m 
Povolené cesty: Povolená je inline dráha (v mapě jako zpevněná plocha v měřítku mapy). Pro bezpečné vyhnutí 
bruslařům, cyklistům, apod. je povoleno z dráhy vystoupit do terénu na dobu nutnou k vyhnutí. Cíl a pozorovací 
stanoviště pro kontroly 12-14 je umístěno v přístřešku (v mapě jako kanopa), pohyb v přístřešku během závodu je 
tedy rovněž povolen. 
Kategorie: Open, Para 
Ražení: Dle vlastního výběru ANT na vlastním či zapůjčeném zařízení anebo do papírových průkazů. Popis přípravy 
vlastního zařízení pro závod bude zveřejněn v ORISu v samostatném dokumentu. 
Časový limit: Open 19 minut, Para 26 minut. 
Vzdálenosti: centrum – start 400 m, cíl – centrum 550 m 
Délka trati: 180 m 
Stavba trati: Pavel Kurfürst 
Výsledky: budou zveřejněny večer po závodě v ORISu 
 
Jury: Miroslav Šimek, Miroslav Špidlen, Ján Furucz (pro E1 a E2) 
Protesty (E1, E2): Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Ředitel závodů: Pavel Kurfürst  

        


