
P O K Y N Y 
 

Závod v TempO zařazený do Českého rankingu 

Veřejný náborový závod 

Pořadatel: Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)  

SK Kamenice 

Datum: 1. 5. 2014 

Centrum závodu: ZŠ Modrá Škola, U Modré školy Praha 11 – Háje  

GPS : 50°1'53.746"N, 14°31'28.089"E 

Terén: Asfaltové cesty s minimálním převýšením 

Prezentace: Není v centru, ale až na startu. Start 300 m z centra po zeleno bílých fáborkách. 

Kategorie: Elita, E-Junior (1994 a mladší) – započítává se do rankingu 

kategorie A – závod pro veřejnost 

Do kategorií E se mohou přihlásit pouze závodníci registrovaní k Trail-O. Registraci 

je možné provést před závodem na prezentaci za poplatek 30,- Kč. 

Mapa: Central Park, stav 2011, autor Přemysl Prášek, revize duben 2014 Libor Forst, 

upraveno pro potřeby TrailO, měřítko 1:4 000, ekvidistance 1 m 

Stanoviště: E, EJ: 8 stanovišť 

A: 4 stanoviště 

Na každém stanovišti je šest lampionů (A-F) a řeší se čtyři úlohy v časovém limitu 

120 s. Dvacet sekund před vypršením limitu je závodník na tuto skutečnost 

rozhodčím upozorněn. 

Za nesprávnou odpověď se k dosaženému času připočítává penalizace 30 s. 

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o, na stanovištích bude jeden 

časoměřič, jsou možné odpovědi Z (zero) pro všechny kategorie. 

Závodník na startu obdrží plánek s vyznačenou trasou. Je zakázáno se pohybovat 

mimo trasu. Na plánku jsou vyznačeny čekací body jednotlivých stanovišť, kde je 

závodník povinen se zastavit a dále pokračovat až na vyzvání rozhodčího.  

Zero tolerance: Směrová odchylka umístění lampionu do 135 ° a posun na správném objektu menší 

než 3 m není považována za důvod k odpovědi Z (Zero).  

Průkazy: Startovní průkazy budou vydávány při prezentaci. 

Parkování: V centru podle pokynů pořadatele. 

Občerstvení: V centru, obvyklý sortiment (uzeniny, koláče, cukrovinky, pivo, káva, čaj, …) 

WC: V centru TOI-TOI, včetně jednoho bezbariérového 

Start: Značeno zeleno-bílými fáborky z centra, vzdálenost 300 m, 50°1'46.056"N, 

14°31'24.370"E 

Volný, bez startovní listiny. Závodníci se mohou na start dostavit v době 10:00 – 

12:00 hodin. Stanoviště budou rozhodčími obsazena až do 13:00 hodin, ale výsledky 

závodníků startujících po 12:00 h nebudou započítány včas do vyhlášení vítězů. 

Cíl: Vzdálenost z centra 200 m.  

Výsledky, řešení: Výsledky budou vyvěšeny v cíli. Řešení (solution) nebude k dispozici v cíli, ale až po 

skončení celého závodu a na internetu (www.trailo.cz).  

Vyhlášení: V centru, společně s ostatními závody přibližně ve 13:00 hodin 

Návrh jury: Pavel Kurfürst (FSP), Jana Kosťová (KVP), Lucie Pelikánová (MFP) 

Funkcionáři 

závodu: 

Ředitel 

Hlavní rozhodčí 

Stavitel 

Přemysl Prášek (KAM) 

Libor Forst (MFP) 

Lenka Forstová (MFP) 

Další informace: http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=4178 
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