
 

Mrazivé tempO 

závody Českého PRE-O poháru a Rankingu v disciplíně tempO 

Pořadatel: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (pořádající subjekt); ČSOS, sekce Trail-O (pořádající orgán)  
Popis disciplíny: Jde o přesnost v interpretaci mapy a terénu a významnou roli hraje také rychlost rozhodování. Během závodu 
se neběhá, na jednotlivých stanovištích se řeší mapové úlohy měřené na čas, za nesprávně určenou pozici kontroly se přičítá 
penalizace 30 sekund.  

Datum: sobota 14. března 2020  

Místo: Praha-Prosek 

Kategorie: E-Open, A-Open, Junior 

Přihlášky: přes ORIS, případně na pakuo@email.cz, do čtvrtka 12. 3. 2020 

Vklady: E-Open 200 Kč za každou etapu, A-Open a Junior 50 Kč za každou etapu. Startovné je možné zaplatit na místě v 
hotovosti, případně na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu v adresáři ČSOS. 

Bezbarierové WC: v patře nákupního centra Billa (Vysočanská 20), v restauraci Srdcovka (Jablonecká 712) 

Protesty: Námitky ústně staviteli či oponentovi, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti 
výsledkům na pakuo@email.cz.  

Pravidla: Na stanovištích bude pouze jeden časoměřič.  

Stavitel tratě, ředitel závodu, informace: Pavel Kurfürst (pakuo@email.cz, 728 32 30 38)  

Oponent stavby tratě, hl. rozhodčí: Magdalena Kurfürstová 

 

E1 – Prosecké skály 

Centrum závodu: v Hejnické ulici, u křižovatky s Trojmezní 

Parkování: v Hejnické a Trojmezní ulici  

Prezentace: v místě startu do 13:45  

Vzdálenosti: parking-centrum 0-50 m, centrum-start 0 m, cíl-centrum 800 m  

Start: 13:00-14:00 podle startovní listiny (skupiny po 15 minutách) zveřejněné v ORISu 

Mapa: 1 : 4 000, ekv. 2 m, stav 03/2020, mapový klíč ISSOM, mapoval Pavel Kurfürst 

Terén: Lesopark s pískovcovými skalami. Tvrdé cesty a pěšiny, dobře sjízdné. Trať je sjízdná na vozíku bez doprovodu, na 
svažitých místech asistence pořadatele.  

Systém závodu: 6 stanovišť, na každém 5 úloh, penalizace za nesprávnou odpověď 30 s., záznam odpovědí ANT 

 

E2 – Park Přátelství 

Centrum závodu: na kraji parku u parkovacího domu nákupního centra 

Parkování: parkoviště u nákupního centra Billa, 2 h zdarma, každá další hodina 30 Kč  

Prezentace: společně s E1, pro startující pouze v E2 individálně podle domluvy  

Vzdálenosti: parking-centrum 0-20 m, centrum-start 0 m, cíl-centrum 500 m  

Start: od 14:30 volný bez startovní listiny 

Mapa: 1 : 4 000, ekv. 2 m, stav 05/2019, mapový klíč ISSOM, mapoval Přemysl Prášek, revize 02/2020 Pavel Kurfürst 

Terén: Park s členitými vodními prvky, louky se stromy, sídliště. Asfaltové cesty, dobře sjízdné, výjimečně po trávě. Trať je sjízdná 
na vozíku bez doprovodu.  

Systém závodu: 6-7 stanovišť, na každém 5 úloh, penalizace za nesprávnou odpověď 30 s., záznam odpovědí ANT 

 


