
P O K Y N Y 
 

 závěrečného závodu Českého PRE-O poháru 2019 
a veřejného závodu v trail-o 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající oddíl: VSK MFF UK Praha (MFP) 

Datum: 3. 11. 2019 

Centrum: Shromaždiště nebude organizováno. Závodníci vstoupí zadní branou průhonického parku 
(49°59'29.434"N, 14°33'6.111"E), pokračují po šipkách na časovku a odtud opět po 
šipkách na start, kde bude i prezentace. Po závodě se budou shromažďovat za cílem. 

Upozorňujeme, že park je památkou UNESCO, je přísně chráněný a není dovoleno 
opouštět cesty, a to nejen během závodu, ale i mimo něj. 

Terén: Přírodní park se skalnatými svahy, množství vrstevnicových tvarů (nosíky, údolíčka, 
skalní srázy). Cesty s pevným podkladem. Nadmořská výška 300 m n. m. 

Mapa: Průhonice Paradise 2019, ISSOM, 1:3 000 zvětšená z 1:4 000, kromě symbolů pro 
stavbu trati, E=2 m (nikoliv 2,5 m, jak bylo chybně zkopírováno z loňského do letošního 
Rozpisu), mapoval R. Horký, stav léto 2019, revize L. Forst 

Mapy budou mít rozměr A4, na startu budou k dispozici euroobaly. 

Žádná předchozí mapa parku pro orientační sporty neexistuje. 

Embargo: Před závodem je embargovaný celý prostor parku jižně od vyhlídky Gloriet. 

Kategorie: 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. 

Parametry tratí: E: 22 kontrol s volným pořadím, 1 stanoviště TC (tři úlohy) před startem, 
délka trati 0,4 km, stoupání 5 m; limit: 85 min / 100 min pro držitele Para licence 
A: 14 kontrol s volným pořadím, 1 stanoviště TC (3 úlohy) před startem, 
délka trati 0,4 km, stoupání 5 m; limit: 60 min, nejsou Zero odpovědi. 

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o. Výjimky (vyznačené v Pokynech tučným 
písmem) byly schváleny SK trail-o. A-Z kontroly mají rozhodovací stanoviště. 

Zero tolerance: Vzdálenost mezi správnou pozicí a nejbližším lampiónem, který by odpovídal středu 
kolečka a popisu, je alespoň 3 metry. 

Terén je velmi kamenitý a lampion není možné za všech okolností umístit s decimetrovou 
přesností. V parku je obrovské množství objektů a stavitel s oponentem kontrolovali 
jejich vzájemné pozice pouze v bezprostředním okolí kontrol. 

Systém ražení: E: Ražení pomocí aplikace ANT v režimu razících stanovišť. Na trati budou tři razicí 
stanoviště, jejichž přibližná poloha bude vyznačena v mapě symbolem pro První pomoc. 
Budou rozmístěna logicky poblíž rozhodovacích stanovišť shluků kontrol, které se na nich 
budou razit (první stanoviště bude pro kontroly 1–5, druhé pro kontroly 6–15 a třetí pro 
kontroly 16–22). Na každém stanovišti budou dva nebo tři stojany se zavěšeným 
mobilem. Pro ražení kterékoliv úlohy z dané podmnožiny lze použít libovolný mobil. 
Jedinou výhodou použití shodného mobilu pro všechny odpovědi je signalizace již 
oražených kontrol, která nebude fungovat při použití jiného mobilu, protože mobily spolu 
nekomunikují. Pokud závodník orazí vícekrát stejnou kontrolu, platí poslední odpověď. 
Na startu závodník dostane půjčený NFC čip, pomocí něhož se bude identifikovat na 
každém stanovišti a rovněž v cíli. Čip se přikládá na vyznačené místo na ZADNÍ straně 
mobilu. Po přiložení čipu se objeví seznam kontrol, které lze na daném stanovišti razit, 
závodník klikne na řádku s požadovanou kontrolou a objeví se mu tlačítka s odpověďmi. 
Po kliknutí na tlačítko se odpověď uloží na disk a závodník může pokračovat další 
úlohou, anebo ražení ukončit tlačítkem KONEC. V cíli se závodník identifikuje stejným 
způsobem a aplikace zaznamená jeho cílový čas. Pokud bude mít závodník zájem, může 
si na startu vzít klasickou papírovou průkazku a vlastními kleštěmi si dělat záložní ražení, 
které pak bude případně možné použít při reklamaci odpovědi zaznamenané v mobilu. 



A: Klasické ražení vlastními kleštěmi do papírových průkazek. 

Dohlášky: Dohlášky na místě pouze dle možností pořadatele. 

Vklad: E: Dospělí 250 Kč, Junioři 100 Kč. 
A: Dospělí 100 Kč, Junioři 25 Kč. 
Platba v hotovosti na prezentaci. 

Doprava: Doporučujeme k dopravě použít městskou hromadnou dopravu. Z metra Opatov jedou 
autobusy 363 a 385 cca každých 15–30 min do zastávky Průhonice, hájovna, k nalezení 
spojení použijte web www.dpp.cz. 
Jízdenka po Praze stojí 32 Kč, jízdenka do Průhonic 40 Kč. Celodenní jízdenka po Praze 
stojí 110 Kč, do Průhonic si ale budete muset 18 Kč připlatit. Celodenní jízdenka na 
všechny potřebné zóny stojí 160 Kč. 

Parkování: Parkování je možné na parkovišti parku, ale nepodařilo se domluvit změnu ceny, takže 
musíte zaplatit 50 Kč. 

Prezentace: Na parkovišti 10:30–11:00 hodin. 

Start: 11:00-11:45, intervalový, bez startovní listiny. 

Vzdálenosti: Zastávka Průhonice, hájovna – vstup do parku: 
vstup do parku – časovka 
časovka – start 
cíl – centrum 

800 m 
400 m  
750 m 
1,4 km + 20 m převýšení 

 Po cestě z cíle na parkoviště je stoupání. Prosíme chodící závodníky, aby pomohli 
vozíčkářům, které tam potkají. 
Pokud budete odcházet z cíle dříve, budete procházet po trati – dodržujte pravidla 
fair play. 
Pokud bude zájem, můžeme převézt zavazadla závodníků z parkoviště (v 11:00 
hodin) do cíle. 

Výsledky: Kompletní předběžné výsledky budou vyhlášeny bezprostředně po skončení závodu. 
Oficiální výsledky budou večer k dispozici na webu závodu. 

Vyhlášení: Bezprostředně po skončení závodu, v cíli závodu, předpokládaný čas 14:30. Vyhlašovat 
se budou i celkové výsledky Českého PRE-O poháru. 

Jury: Ján Furucz, Jana Kosťová, Jiří Kalousek. 

Námitky a 
protesty: 

Námitky se podávají písemně libovolnému funkcionáři závodu do 15 minut po ohlášení 
definitivních výsledků. 
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 250 Kč. 

Občerstvení: Vzhledem k ohlášenému počasí se pokusíme se zajistit nějaký teplý nápoj v cíli. V obci je 
řada veřejných stravovacích zařízení. 

WC: Bezbariérové WC v parku mezi časovkou a startem. 

Šatny, mytí: Pořadatel nezajišťuje. 

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel 

Hlavní rozhodčí 

Stavitel 
Oponent 

Helena Nyklová 

Lenka Forstová 

Libor Forst 
Lenka Forstová 

Informace: http://mfp.mff.cuni.cz/ptp2019, mailto:ptp2019(zavinac)mff.cuni.cz 

   

 V Praze dne 30. 10. 2019 Helena Nyklová, ředitelka závodu 

  

 


