
Pokyny 
První závod Českého poháru trail o 

Startuje se až po skončení závodu ve sprintu 
Centrum: 

Víceúčelová hala Čechy pod Kosířem                    49.5503500N, 17.0341369E 
Parkování-  naproti centra- přednostně vozíčkáři, další vyhrazená místa pro vozíčkáře jsou u kostela, 

jinak obecní parkoviště na okraji obce za poplatek 20,-Kč. 

Presentace 9,00-11,30 
Ražení do papírových průkazek, doporučujeme vlastní kleště. Omezeně je možno se přihlásit až na 
presentaci. 
Start  od 12,00    vzdálenost  600m , modrobílé fáborky, celé po asfaltu, závěr cesty dosti prudké 
stoupání, pomozte kamarádům na vozíčku. Startovní pořadí volné. 
Před startem časová kontrola se třemi úkoly, bez odpovědí Z 
Mapa Hraběnčina cesta 1:5000  vrstevnice po 2,5m, mapový klíč ISOM, pro časovky 1:4000. 
Trať A vhodná po mládež a začátečníky v OB  
1,0km 10 kontrol, všechny kontroly s rozhodovacím stanovištěm nemají odpověď Z, ty bez 
rozhodovacího stanoviště (v popisu označeny ve druhém sloupci A) mohou mít odpověď Z tedy žádný 
z lampionů neodpovídá zákresu v mapě. 
Časový limit 60 minut, vozíčkáři 70 minut. 
Trať E určená pro zkušené závodníky OB,  všechny kontroly mohou mít odpověď Z 
1,6km 22 kontrol 
Časový limit 114 minut, vozíčkáři 130 minut 
 
Z cíle se závodníci vrací po trati, dbejte fair play a nerušte závodící.  
Po závodě se vraťte do centra, kde budou vyvěšovány výsledky a obdržíte mapu se správným řešením 

1,5km. 

 
Terén svah s listnatým lesem 85%, park řídce osázený stromy, velmi dobře průhledný 15%. Celá trať 
vede po cyklistické stezce, dbejte opatrnosti, kola dnes nemívají zvonky. Povrch mlatový dobře 
sjízdný. Na trati ale  krátká stoupání a klesání. 
 
Zvláštní  mapové značky:  mladý strom= malá zelená tečka, nový piktogram    o       pro popis kontrol. 
Kontroly u nich nerozlišují stranu. 
Zero tolerance 4m, nebo jiný objekt, strana objektu 135°. 
Závodníci mohou používat jen výrazné čárkované cesty, pokud nejsou přeškrtnuté v mapě červenou 
čárou. 
Cyklostezka je hojně používána veřejností a cyklisty.  Z toho důvodu nelze zakázané úseky vyznačit 
pásy napříč cesty. Dodržujte fair play. 
Výsledky budou vyvěšovány v cíli. 
Vyhlášení výsledků v centru cca v 16 hodin.  První tři v každé kategorii obdrží diplom. 
 
Stavitel trati Pavel Dudík 
Hlavní rozhodčí, oponent Petr Dudík 
 

 

 

 



Stručný popis závodu v disciplíně Trail o. 

Je to závod, kde nerozhoduje fyzická kondice, ale jen schopnost číst mapu pro OB. Je to disciplína 

„Také pro ty vozíčkáře“. Většina závodníků ale bývá chodících. 

Závodník se pohybuje pomalu po cestě a rozhoduje, který z lampionů v terénu odpovídá zákresu 

v mapě. 

Mapa je v měřítku 1:5000, podrobná, kontroly mají popis v piktogramech. Podél cesty jsou označeny 

tzv. rozhodovací stanoviště. Odtud je vidět lampiony u příslušné kontroly. Lampiony se v duchu 

označují od leva do prava písmeny a, b, c,… Závodník v papírové průkazce propíchne příslušné políčko 

označující lampion, který podle něj odpovídá zákresu v mapě. Může se stát, že žádný z lampionů není 

na tom v mapě zakresleném místě, pak volí odpověď Z (zero) a propíchne políčko Z. Kolik lampionů je 

vidět z rozhodovacího stanoviště je uvedeno ve druhém sloupečku popisů např. AC   = tři lampiony. 

Pokud je v popise uvedeno jen A, znamená to, že jen jediný lampion je k výběru, zda je umístěn 

správně- odpověď A nebo špatně odpověď Z. U takovýchto kontrol není v terénu vyznačeno 

rozhodovací stanoviště. 

 Za každou správnou odpověď se přiděluje jeden bod. 

Pro rozlišení při stejném počtu bodů je na začátku před startem tzv. časová kontrola. Závodník zde 

uvidí 6 lampionů a postupně řeší  3 mapy každou s jednou zakreslenou kontrolou a říká, který 

z lampionů odpovídá zákresu. Při tom se měří čas. Za špatnou odpověď je 60 trestných vteřin. 

Výsledek je ve formátu např. 18 bodů 39vteřin 

Přijďte si ověřit vaše schopnosti číst mapu v poklidném tempu. Na trať 1,6km máte skoro 2 hodiny 

časový limit. Na startu bude i úřadující mistr světa Jano Furucz ze Slovenska nebo exmistryně světa 

Jana Kosťová – vozíčkářka. 

 

 


