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Pořádající orgán: 
Pořádající subjekt: 

Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O 
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 

 

Mistrovství ČR štafet 

Datum: 

Disciplína: 

Zařazení do soutěží: 

Kategorie: 
 
 

Centrum: 

Prezentace: 

Start: 

Vzdálenosti: 

Terén: 
 
 

Mapa: 
 
 

Ražení: 

Trať: 
 
 
 
 
 

sobota 8. června 2019 

štafeta 

Mistrovství ČR štafet v Trail-O 

Open: startují všechny tříčlenné štafety bez omezení 
MČR: klubové štafety, registrovaní závodníci 
Solo: jednotlivci, bez omezení 

Rakovník, u kynologického cvičiště 

od 9:30 v centru závodu 

10:00, hromadný 

vše v centru 

zalesněný členitý bývalý vojenský prostor (hřbítky, údolíčka, prohlubně, kupky) 
sjízdnost: převážně asfalt, v části pěšina, tempO stanoviště lesem (umeteno), 
v hůře sjízdných partiích asistence pořadatele 

1 : 4 000 E 2 m, ISSOM2007, rozměr A5, stav 05/2019 
autor Pavel Kurfürst 
vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu) 

vlastními kleštěmi (na vyžádání zapůjčíme), časomíra SportIdent 

1. část PreO: výběr z 3x 5-7 kontrol, společný limit, souhrnná délka cca 1300 m, 
následuje předávka 
2. část PreO: 5-7 kontrol, individuální limit, délka cca 250 m 
SK udělila výjimku z Pravidel Trail-O, bod 23.3 (o limitu jako součtu časů úseků). 
TempO: 2 stanoviště po 4 úlohách, za cílem 
Vyhodnocení dle Pravidel Trail-O, penalizace 60 s v PreO a 30 s v TempO. 

 
 
 

 



 

Přihlášky: 

Startovné: 
 
 

WC: 

Vyhlášení výsledků: 
 

 

 

Trať kategorie Solo obsahuje veškeré kontroly PreO (22-26) a TempO (2x4). 

do úterý 4. 6. 2019 v systému ORIS, případně na e-mail: pakuo@email.cz 

Open 750 Kč, Solo 250 Kč. 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. 

mobilní bezbariérové v centru závodu 

Po ukončení závodu v centru, první tři štafety Open obdrží ceny, první tři 
štafety MČR medaile, Solo se nevyhlašuje. 

 
 
 

Český pohár TempO 
Datum: 

Disciplína: 

Zařazení do soutěží: 

Kategorie: 

Centrum: 

Prezentace: 

Start: 

Vzdálenosti: 
 

Terén: 

 
Mapa: 
 
 

Ražení: 

Trať: 
 
 
 

Přihlášky: 

Startovné: 
 
 

WC: 

Vyhlášení výsledků: 

sobota 8. června 2019 

TempO 

Český pohár, Ranking 

Open 

Horní Bezděkov, na konci ulice U Kotliny 

v centru dopoledního závodu štafet, po dohodě i jinak 

17:30-18:15, podle startovní listiny (skupiny po 15 minutách) zveřejněné v ORISu 

parkování – centrum 0 m, centrum – WC 4 km, 
centrum – start 650 m, cíl – centrum 550 m 

zalesněný hřbet s větším množstvím buližníkových kamenů a skalních srázů 
sjízdnost: tvrdá lesní cesta, jedno výrazné klesání a stoupání 

1 : 4 000 E 2,5 m, ISOM2000, rozměr A5, stav 05/2019 
původní mapa 1 : 10 000, autoři David Komín, Lukáš Hýbl 
úprava pro měřítko 1 : 4 000 Pavel Kurfürst 

ANT 

6 stanovišť, na každém 5 úloh, penalizace 30 s za chybnou odpověď 
délka trati 1300 m 
Vítězí závodník s nejnižším součtem časů za rychlost odpovědí 
a za penalizace za chybné odpovědi (30 s). 

do úterý 4. 6. 2019 v systému ORIS, případně na e-mail: pakuo@email.cz 

250 Kč. 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. 

nebude, využijte bezbariérové WC na čerpací stanici v Unhošti 

Po ukončení závodu v centru, první tři závodníci obdrží ceny. 
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PreO sprint 

Datum: 

Disciplína: 

Kategorie: 

Centrum: 
 
 

Prezentace: 

Start: 
 

Vzdálenosti: 
 

Terén: 
 
 

Mapa: 
 
 
 

Ražení: 

Trať: 
 
 
 

 
 

Přihlášky: 

Startovné: 

WC: 

Vyhlášení výsledků: 

neděle 9. června 2019 

PreO sprint 

Open, Para (na odlišných tratích) 

Open: Poteplí, bývalé koupaliště (centrum závodu v OB) 
Para: parkování v H. Bezděkově na stejném místě jako sobotní TempO 
(cesta Poteplí-start není vhodná pro vozíčkáře, převýšení 75 m, špatná cesta) 

na startu 

9:30-10:30 (pro ty, kdo se neúčastní závodu v OB) nebo 13:00-15:00 (pro 
všechny), volný bez startovní listiny 

Open: centrum – start 1100 m, cíl – centrum 1300 m 
Para: parkování – start 750 m, cíl – parkování 950 m 

zalesněný hřbet s větším množstvím buližníkových kamenů a skalních srázů 
sjízdnost: tvrdá lesní cesta, na trati mírně klesá, cestou na start se střídají velmi 
mírná klesání a stoupání 

1 : 4 000 E 2,5 m, ISOM2000, rozměr A5, stav 05/2019 
původní mapa 1 : 10 000, autoři David Komín, Lukáš Hýbl 
úprava pro měřítko 1 : 4 000 Pavel Kurfürst 
vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu) 

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

13 kontrol (±1), bez časovky 
délka cca 350 m kat. Open, 250 m kat. Para 
trať Para vede v protisměru tratě Open (z kopce, start Para = cíl Open 
a obráceně) 

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

do úterý 4. 6. 2019 v systému ORIS, případně na místě 

50 Kč 

bariérové v centru závodu, bezbariérové na čerpací stanici v Unhošti 

nebude, vítězové obou kategorií obdrží cenu dodatečně 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protesty: 
 

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

Funkcionáři: ředitel závodů, hl. rozhodčí, stavba tratí: Pavel Kurfürst 
oponenti: Magdalena Kurfürstová (MČR štafet), Miroslav Šimek (TempO, PreO sprint) 

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