
TempO Silůvky 

 

 

Rozpis  

 
 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů 

 
Pořádající subjekt: BBM - BETA URSUS Orienteering, obec Silůvky 
 
Datum:  Sobota 28. března 2020  
 
Centrum závodů: Silůvky, hospůdka Orelský klub  
   GPS: 49.1056592N, 16.4683100E 
 
Typ závodu: TempO, předpokládané parametry – 6 stanovišť, 5 úloh na každém 
 
Zařazení závodu:  Český pohár, ranking 
    
Prezentace: V centru závodu od 9.00 do 10.00 hod 
 
Kategorie: Open 
 Junior – pro závodníky narozené v roce 2000 a mladší 

A – pro neregistrované závodníky, kteří si chtějí Trail-O vyzkoušet, nebude vyhlašována 
  
Zero tolerance:  5 metrů  
  

Funkcionáři:  Ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí – Pavel Ptáček ml. 
   Oponent – Pavel Dudík  
     
Informace:   V ORISu na stránkách závodu, případně na mailu pavlik.ptacek@atlas.cz 
 
Přihlášky:   Do úterý 24.3. přes ORIS, výjimečně na výše uvedený e-mail 
 
Vklady:   Open - 250 Kč 
   A, Junior - 100 Kč 
 
Stravování: Možnost objednání řízku s bramborovým salátem (100 Kč), případně klasický hospodský 

sortiment – mražená pizza, klobása, brambůrky, tyčinky, oříšky, … 
 
Způsob placení: Vklad společně s objednaným jídlem zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele: 

300 000 2536 / 8040 vedený u Oberbank AG, VS dle čísla klubu v databázi ČSOS. 
 Zahraniční závodníci mohou platit na místě v hotovosti. 
 
Výsledky: V klasickém formátu – součet časů + penalizace 30 s za nesprávnou odpověď 
 
Použitý měřící  
systém: PreOr 
 
Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího za 200 Kč. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu. 
 
 
 
 



Vzdálenosti: Parkoviště-centrum závodu: 0-200 m     
Centrum-start: 200 m     
Centrum-cíl: do 700 m 
Celková délka (centrum-centrum): 1700m 

 
WC:   V hospodě, bezbariérové poblíž formou mobilní toalety TOI-TOI 
 
Terén:   Vesnice a její přilehlé okolí, vrstevnicové i vegetační detaily, místy skalní útvary 
 
Sjízdnost: Z 90 % asfalt, jinak pevná štěrková cesta. Asistence není potřeba, v kritickém místě 

bude k dispozici pořadatel. 
    

Mapa:  Silůvky, 1:4 000, E = 2 m, formát A5, k dispozici volné i svázané, vodovzdorně 
upravena 

  Mapový klíč ISSprOM 2019 
  mapoval Pavel Ptáček st., stav únor 2020 
    

Start 00: V 10:00 od hospody, intervalově, startovní listina bude zveřejněna na stránkách závodu 
 
Jury: Bude zveřejněna v pokynech a v centru závodu 
 
Parkování: V přilehlých ulicích v okolí centra závodu, případně na parkovišti za hospodou. Bude 

upřesněno v pokynech. 
 

Vyhlášení výsledků: Budou vyhlašování první tři závodníci v kategoriích Open a Junior, nevyzvednutá cena 
přechází na dalšího přítomného závodníka v pořadí. 

 
Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje. 
 
Upozornění:  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 
 Závodí se dle platných pravidel ČSOS bez použití výjimek. 
 
GDPR: Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační a 

archivní účely BBM a umístěním výsledků závodu na webových stránkách. 
 
 
Spojené závody:  V sobotu 28.3. odpoledne v Brně PreO sprint, pořadatel Šimon Mižúr,  

více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5851 
 
 V neděli 29.3. První jarní zero v Olomouci, pořadatel Pavel Dudík, 
 více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5839 
 
  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5851

