
 R O Z P I S  
 

závodů v trail-o 

Pražský trailOvý podzim 2020 

 
 

Pořádající orgán: 
Pořádající subjekt: 
Funkcionáři: 
 
 
Přihlášky: 
Informace: 

Český svaz orientačních sportů, sekce Trail-O 
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 
ředitel závodů, hl. rozhodčí, stavba tratě PreO: Pavel Kurfürst 
stavba tratě TempO: Jiří Kalousek 
oponenti: Magdalena Kurfürstová (PreO), Pavel Kurfürst (TempO) 
do úterý 20. 10. 2020 v systému ORIS, případně na e-mail: pakuo@email.cz 
Pavel Kurfürst: pakuo@email.cz, 728 32 30 38 

 

MČR TempO 
Datum: 
Disciplína: 
Zařazení do soutěží: 
Kategorie: 
Centrum: 
 
 
 
Prezentace: 
Start: 
Vzdálenosti: 
 
Terén: 
Mapa: 
Ražení: 
Trať: 
 
Startovné: 
 
 
WC: 
Vyhlášení výsledků: 

sobota 24. října 2020 
TempO 
Mistrovství ČR, Český pohár, Ranking 
Open, Junior (ročník 2000 a mladší) 
nákupní centrum Galerie Butovice, podzemní parkoviště 
povinný příjezd do podzemního parkoviště zadním vjezdem (viz plánek v pokynech), 
přední vjezd je v závodním prostoru 
zákaz průjezdu a parkování na venkovním parkovišti 
15:00-16:00 v centru závodu 
15:15-16:15, podle startovní listiny (skupiny po 10 minutách) zveřejněné v ORISu 
parkování – centrum 0 m, centrum – WC 50 m, 
centrum – start 100 m, cíl – centrum 150 m 
parkový; sjízdnost: asfalt, dlažba, asistence není třeba 
1 : 3 000 E 2 m, ISSprOM2019, rozměr A5, stav 10/2020, autor Pavel Kurfürst 
ANT 
7-8 stanovišť, na každém 5 úloh, penalizace 30 s za chybnou odpověď 
délka trati 1300 m 
Kategorie Open 250 Kč, kategorie Junior 150 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. 
bezbariérové WC v nákupním centru 
po ukončení nedělního závodu PreO 
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PreO 
Datum: 
Disciplína: 
Zařazení do soutěží: 
Kategorie: 
Centrum: 
Prezentace: 
Parkování: 
Vzdálenosti: 
Start: 
Terén: 
 
Mapa: 
 
Ražení: 
Trať: 
Startovné: 
 
 
WC: 
Vyhlášení výsledků: 

neděle 25. října 2020 
PreO 
Český pohár, Ranking 
Open, Para, Junior (ročník 2000 a mladší, kromě AZ kontrol nemá Zero) 
U Zličínského hřbitova 
společná s TempO, případně dle osobní domluvy 
v centru závodu 
centrum – start 50 m, cíl – centrum 450 m 
10:00-10:45, volný bez startovní listiny 
členitý terén MTB dráhy a okolí, křoviska 
sjízdnost: 50 % polní cesta různé kvality, 50 % asfalt, doporučujeme asistenci 
1 : 3 000 E 2 m, ISSprOM2019, rozměr A5, stav 10/2020, autor Pavel Kurfürst 
vodovzdorně upravena (mapníky k dispozici na startu) 
kleštěmi do průkazky, časomíra SportIdent, zároveň test ražení TrePka 
22 kontrol (±2), 2 časovky před startem, délka 800 m 
Kategorie Open 250 Kč, kategorie Junior 150 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. 
bezbariérové mobilní WC v centru závodu 
po ukončení závodu v centru 

 
 
 

 

 
 
 
 
Protesty: 
 
GDPR: 
 
 

Námitky ústně pořadateli, protesty písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Prostesty proti výsledkům na pakuo@email.cz. 
Účastí v závodech souhlasíte se zveřejněním svých osobních údajů v informačním 
systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány fotografie. Nesouhlas s 
fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

Poděkování: Galerie Butovice, Avenir Business Park, Městská část Praha-Zličín 
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