
ROZPIS 
 

závodů TempO a klasická trať Českého poháru v trail-o 2019 a Českého rankingu trail-o (kategorie E) 
veřejného závod (kategorie A) 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 
 
Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s. 
 
Datum a místo konání: 2. listopadu 2019, Mšeno 
 
Centrum: Mšeno, Restaurace U POKLIČEK, Romanovská 115, GPS 50.4417764N, 14.6351892E 

 
Disciplína: TempO, Klasická trať 
 
Kategorie:  TempO -  E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior. 

Klasická trať - E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior. 
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je 
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility. 

 
Mapa:  TempO - Tisk z foot-O mapy Mšeno, 1 : 4 000, ekv. 2 m, ISSOM, stav 2017, mapoval 

David Komín, revize Jiří Kalousek, říjen 2019. 
Klasická trať - Hlovec 1 : 4 000, ekv. 2 m, ISSOM, stav 2017, mapoval Tomáš Leštínský, 
revize Miroslav Šimek, srpen 2019. Mapa nebude vodovzdorně upravena, formát se vejde 
do A4. 

 
Trať:              TempO - kategorie E a A  společná, 5 - 7 stanovišť po 5 úlohách, délka do 1 500 m, 

stoupání 30 m 
Klasická trať - kategorie E - 20 kontrol (+/- 30 %), 1 klastr TC, délka 500 m, stoupání 5 m 

kategorie A - 12 kontrol (+/- 30 %), se Zero odpověďmi, 1 klastr TC, délka  
500 m, stoupání 5 m. 

 
Terén: TempO - městský terén s ulicemi s asfaltovým nebo dlážděným povrchem. 

Klasická trať - zpevněná cesta zalesněným údolím potoka s podrostem, s větším 
množstvím skalních srázů, kamenů a terénních detailů. Doprovod pro vozíčkáře na trati 
není nutný. 

 
Systém měření: TempO a TC pro klasickou trať- ANT. 
 
Ražení: Klasická trať - vlastními kleštěmi do průkazek. 
 
Prezentace:  V centru závodu od 10:00 do 11:00 hod. 
 
Start:  TempO - intervalový, dle startovní listiny, která bude zveřejněna den předem v Orisu a 

vyvěšena v den závodu v centru, 00 = 11:00 hod. 
 Klasická trať - intervalový do 14:00 hod, bez startovní listiny. Závodníci startují v pořadí, 

jak dojdou z cíle závodu TempO. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 100 m 

centrum – start TempO: do 1 000 m 
centrum – cíl TempO: do 1 500 m 



cíl TempO - start klasická trať (TC): do 700 m 
centrum – start klasická trať (TC): 700 m 
centrum – cíl klasické trati: 1 200 m 

 
WC: Bezbariérové WC bude, umístění bude upřesněno v pokynech. 
 
Přihlášky:  Do úterý 29.10.2019 23:59 pomocí elektronického systému ORIS: 

TempO https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5409  
Klasická trať https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5410 
Ve výjimečných případech (neregistrovaní jednotlivci) i e-mailem na adresu 
losmelnik@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. 
Dohlášky na místě pouze dle možností pořadatele. 
 

Vklady: E-Open, E-Para   200 Kč za závod 
E-Junior, A-Open,  A-Para  100 Kč za závod 
A-Junior      50 Kč za závod 
Vklad je možné uhradit na účet Sportovního klubu Los Mělník, z.s., bankovní spojení 
2500371851/2010, jako variabilní symbol uveďte 1911xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS, nebo v hotovosti při prezentaci. 
 

Občerstvení: Občerstvení je možné si zakoupit v Restauraci U POKLIČEK. 
 
Protesty:  Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč 

hlavnímu rozhodčímu. 
 
Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com 
 
Pravidla:      Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS. 
 
GDPR:  Podáním přihlášky každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní 
listiny resp. výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce 
mohou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro 
propagaci pořádajícího klubu). Nesouhlas s fotografováním je třeba předem oznámit 
fotografovi. 

 
Pořadatelé: ředitel: Miroslav Šimek 
 
  TempO - stavitel tratí: Jiří Kalousek 

hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek 
   
  Klasická trať - stavitel tratí: Miroslav Šimek 

hlavní rozhodčí, oponent: Markéta Šimková 
    

adresa pro zaslání písemných protestů proti výsledkům: Sportovní klub Los Mělník, z.s., 
Rybáře 748/8, 276 01  Mělník. 
 

Souběžný závod: V neděli 3. 11. pořádá oddíl MFP klasiku v Průhonickém parku na okraji Prahy. 
 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 15. října 2019 


