
R O Z P I S  
 

závodů v Trail-O 
 

 
 

 

Datum: 
Pořádající orgán: 
Pořádající subjekt: 
Centrum: 

3. listopadu 2018 
Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O 
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 
Vrchbělá, sportovně-rekreační areál 

 
1. závod (E1) 

Disciplína: 

Start: 

Vzdálenosti: 
 

Terén: 

 
Mapa: 
 
 

Ražení: 

Schema: 

 

TempO 

10:00-11:00, startovní skupiny po 15 minutách, bude zveřejněno s pokyny 

parkování – centrum 500 m, centrum – WC 300 m, centrum – start 0 m, 
(cíl E1 – centrum 600 m), cíl E1 – start E2 500 m 

v části les s terénními detaily, v části porostově členitý polotevřený terén, 
pozůstatky vojenského prostoru 

sjízdnost: asfalt, po rovině a z kopce 
1 : 4 000 E 2 m, ISSOM, rozměr A5, stav 10/2018 
autoři Petr Dudík ml., Pavel Dudík, revize Pavel Kurfürst 

ANT 

6 stanovišť, na každém 5 úloh, penalizace 30 s za chybnou odpověď  

Vítězí závodník s nejnižším součtem časů za rychlost odpovědí 
a za penalizace za chybné odpovědi. 

 

 
 

 

 
2. závod (E2) 

Disciplína: 

Start: 

Vzdálenosti: 
 

Terén: 

 

Mapa: 
 

 
Ražení: 

Schema: 

 

PreO 

od 10:30, startovní pořadí dle příchodu na start 

centrum – start 800 m, cíl E1 – start E2 500 m, 
cíl E2 – centrum 1200 m s převýšením 30 m 

porostově členitý polotevřený 

sjízdnost: asfalt, po směru trati z kopce a po rovině 

1 : 4 000 E 2 m, ISSOM, rozměr A4, stav 10/2018 
autoři Petr Dudík ml., revize Pavel Kurfürst 
vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu) 

vlastními kleštěmi, na vyžádání zapůjčíme 

E-Open, E-Para: 20 kontrol (±2) + 1 časovka (3 úlohy) za cílem. 
Počet kontrol kat. A bude zveřejněn v pokynech. 

Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů za správné odpovědi, 
v případě rovnosti bodů rozhodne čas na časovce. 

 
 
 

 

 



 
3. závod (E3) 

Disciplína: 

Start: 

Vzdálenosti: 

Terén: 
 

Mapa: 
 

Ražení: 

Schema: 

 

PreO sprint 

14:30-15:00, volný bez startovní listiny 

centrum – start 400 m, cíl – centrum 600 m 

porostově členitý polotevřený 
sjízdnost: asfalt, rovina 

1 : 2 500, E 2 m, ISSOM, rozměr A5, stav 10/2018, autor Pavel Kurfürst 
vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu) 

dle výběru ANT (na vlastním či pořadateli zapůjčeném zařízení) nebo kleštěmi 

E-Open, E-Para: 14 kontrol (±1), bez časovky. 
Počet kontrol kat. A bude zveřejněn v pokynech. 

Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů za správné odpovědi, 
v případě rovnosti bodů rozhodne čas absolvování trati. 

 
 
 

 

 
 
Přihlášky: E1, E2 do úterý 30. 10. 2018 v systému ORIS, případně na e-mail: pakuo@email.cz 

E3 na startu. 

Kategorie: E-Open, E-Para 
A-Open, A-Para, A-Junior (kategorie A mají ve všech etapách kontroly se Zero odpověďmi) 

Zařazení do 
soutěží: 

Startovné: 

Ranking (E1, E2) 
 

250 Kč za E1, E2 v kategoriích E-Open a E-Para, 100 Kč v kategorii A-Open, A-Para, A-
Junior. Startovné je možné zaplatit na místě v hotovosti, případně v termínu přihlášek na 
účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu v adresáři 
ČSOS. 
E3 za dobrovolný příspěvek na naftu pro mapaře a stavitele, splatný v hotovosti po 
závodě. 

Prezentace: v centru závodu od 9:30 

Asistence: 
 
 

WC: 

Vzhledem k převýšení doporučujeme asistenci. V případě, že nebudete mít vlastního 
asistenta, požádejte v místech z převýšením (zejména cesta z cíle) o pomoc chodící 
závodníky. 

Bezbariérové WC na dětském hřišti, 300 m od centra závodů. 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. V centru závodu je hotel (http://www.hotelrelax-vrchbela.cz). 

Občerstvení: 

Vyhlášení 
výsledků: 

V restauraci hotelu, podrobnější info v pokynech. 

Celkové výsledky E1+E2 budou vyhlášeny před startem E3, první tři v každé kategorii 
obdrží diplomy a ceny. Výsledky E3 se nevyhlašují. 

Protesty: 
 

Různé: 

Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz.  

Ražení PreO vlastními kleštěmi, na vyžádání zapůjčíme. 

Funkcionáři: ředitel závodů: Pavel Kurfürst 
hl. rozhodčí: Pavel Kurfürst 
stavba tratí: Pavel Kurfürst (E1, E3), Petr Dudík ml. a Pavel Kurfürst (E2) 
oponenti: Petr Dudík ml. (E1), Pavel Kurfürst a Petr Dudík ml. (E2) 

Informace: Pavel Kurfürst: pakuo@email.cz, 728 32 30 38 
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