
 

P O K Y N Y  
pro účastníky závodu Mrazivé TempO 

Pořadatel:  VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (FSP) 

Datum:  neděle 10. 3. 2019  

Centrum závodu:  Hostivice, sokolovna 

Parkování:  V ulicích v blízkosti centra závodu bez pořadatelské služby.  

Prezentace:  Na Husově náměstí, v místě startu závodu, 11:00 až 13:00 
dodatečné přihlášky: 50 Kč (nezvýšené startovné) 
V místě prezentace a startu se nachází ukázkové stanoviště. Všichni (i 
nepřihlášení) zájemci si zde mohou TempO vyzkoušet zdarma, s instruktáží, s 
orientačním změřením času a s rozborem správných řešení a poté se rozhodnout, 
zda se přihlásí k závodu. Přihlášení závodníci mohou ukázkové stanoviště využít 
k rozcvičení před startem. 

Kategorie:  Open (bez omezení). Podmínkou pro zařazení do rankingových výsledků je závodní 
registrace v sekci trail-o ČSOS. 

Terén:  Parkový, rovinatý. Stromy a stromky, keře, zpevněné plochy, okolí potoka, místy 
křovinaté. Dobře sjízdné cesty (asfalt, dlažba). Trať je sjízdná na vozíku bez 
doprovodu. 

Mapa:  1 : 4 000, ekv. 2 m, stav 02/2018, mapový klíč ISSOM, mapoval Vojtěch Kettner, 
revize 02/2019 Pavel Kurfürst 

Stanoviště:  6 stanovišť 
Na každém stanovišti je šest lampionů (A-F) a řeší se 5 úloh v časovém limitu 150 s. 
Dvacet sekund před vypršením limitu je závodník na tuto skutečnost rozhodčím 
upozorněn. Za nesprávnou odpověď se k dosaženému času připočítává penalizace 
30 s.  

Pravidla:  Na stanovištích bude jeden časoměřič. 
Jsou možné odpovědi Z (zero) pro všechny kategorie.  
Závodník je na trati mezi stanovišti navigován rozhodčími. 
Je zakázáno se pohybovat mimo trasu. Na čekacích místech jednotlivých stanovišť 
je závodník povinen zastavit a pokračovat až na vyzvání rozhodčího.  

Zero tolerance:  4 m  

Trať: 930 m, neznačená 

Průkazy:  Startovní průkazy budou vydávány při prezentaci. Startovní průkazy slouží jako 
pojistka elektronického záznamu, uschovejte pro případ potřeby. 

Občerstvení:  žádné  

WC:  Bezbariérové v sokolovně v centru závodu. Bezbariérový přístup do sokolovny 
zadním vchodem. 

Start: Volný, bez startovní listiny. Závodníci mohou startovat v době 11:00-13:00. Cesta 
na start není značená. Start se nachází na Husově náměstí, na zpevněné ploše u 
Mariánského sloupu. 

Výsledky, řešení:  Výsledky budou zveřejněny po ukončení závodu.  
Podrobné mapové řešení (solution) bude zveřejněno (vydáváno v papírové formě) 
po startu posledního závodníka v místě startu.  

Vyhlášení vítězů:  nebude 

Jury:  Bohuslav Hůlka (KVP), Dušan Furucz (ZAK), Jiří Fišer (SLP)  

Funkcionáři závodu:  Ředitel, rozhodčí, stavitel  
Oponent stavby trati  

Pavel Kurfürst (FSP)  
Magda Kurfürstová (FSP)  

 


