
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure 
 
Centrum závodu:  E1 – Přepychy, parkoviště Teson, 50.2365992N, 16.1066347E. K dispozici 

jedna vozíčkářská a jedna normální Toika  
 E2 – Sedloňov, pension Hrad, 50.3388825N, 16.3128753E. Uvnitř pensionu 

je bezbariérové WC. 
 https://mapy.cz/s/2DWug 
    
Prezentace:  v centru závodu 16.6. 14:00-15:00, 17.6. 9:30-10:00 
 
Kategorie:   elitní tratě - Open, Para 
      náborové tratě - A (nemá Z kromě A-Z kontrol) 

dětská trať - Junior (nemá Z kromě A-Z kontrol), účastní se závodníci 
           ročníků 2001 a mladší 

 
Ražení: Mechanické. V případě, že počet účastníků přesáhne 30+-, bude použit 

elektronický systém SPORTIdent, každý závodník pak musí mít svůj čip. V 
případě poruchy SI razí závodník mechanicky špendlíkem (na kontrole) do 
daných okýnek v popisech na mapě. Způsob ražení bude upřesněn 
v pokynech. 

 
Přihlášky:   do 12.6.2018 přes ORIS, ve vyjímečných případech na   
   predseda@o-adventure.cz 
 
Vklady:   Open, Para 250 Kč za jeden závod 
   A,Junior 100 Kč za jeden závod 
   půjčení čipu: 50 Kč za jednu etapu závodu 

Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300, 
VS dle čísla klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné TOA 
16.-17.6.“.  
Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti. 

 
Předpokládané parametry elitních tratí: 
    E1 – AZ PreO, 25 kontrol, 2 TC 
   E2 - PreO, 24 kontrol, 2 TC 
 
Terén: E1 – Skalní průrva, členité skalní hrany, ojediněle vrstevnicové tvary. 

Prostorem vede stoupající dlážděný chodník, sjízdnost ideální. 
 

E2 – Parkový typ terénu, v závěru les se skalními útvary. Sjízdnost 2/3 
asfalt/dlažba, 1/6 tráva, 1/6 divoký lesní chodník místy s kořeny. Vzhledem 
k tomu chodníku doporučuji vozíčkářům vlastní asistenty. 

 
Mapy: E1 - 1:2000, E2 – 1:4000, E 2m, A5, vodovzdorný obal, stav 05/2018, 

ISSOM, autor: Tomáš Leštínský.  
 

 
Orlické Hory 
16.-17.6.2018 

 
Rozpis 

 



Spec.symboly: černý křížek – lavičky, herní prvky 
   černé kolečko – sloup osvětlení sjezdovky 
 
Vzdálenosti E1: Centrum – Parkoviště: 0 m 

Centrum – Start: 200 m  
Centrum – Cíl: 1000 m 

   Délka tratě: 350 m / 15m + 350 m / 25m neměřený úsek 
 
Vzdálenosti E2: Parkoviště-centrum: 0 m 
   Centrum-start: 0 m 
   Centrum-cíl: 400 m 
   Délka tratě: 800 m / 5m 
    
Start 00:  E1 15:00, E2 10:00 
 
Startovní listina:  Před závodem na internetu, v centru na nástěnce 
 
Zero tolerance:  není. Je-li kontrola na správném objektu, není to Zero. 
 
Výsledky:  Celkové výsledky jsou dány prostým součtem obou závodů. 
 
Vyhlášení:  po skončení E2, budou vyhlášeni první tři v elitních kategoriích. A a Junior se 

nevyhlašuje. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
Mapa není plán! Na námitky týkající se „přesnosti“ mapy (směry, 
vzdálenosti, generalizace) nebo grafické reprezentace objektů v mapě 
nebude brán zřetel a budou automaticky zamítnuty.  

 
Jury: bude nabídnuta: Hanka Doležalová, Martin Locker, Markéta Šimková, finální 

složení jury bude k dispozici na nástěnce v centru závodu. 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Závodníkům kategorie Open doporučuju ubytování 

v pensionu Hrad (centrum E2 - http://www.hradsedlonov.cz/) 
 
Catering: V Přepychách je v těsné blízkosti centra cukrárna (zmrzlina, kafe), cca 100m 

od centra je výborná restaurace Katka (zahrádka bezbariérová, vnitřek ne). 
V Sedloňově není možnost se najíst (chybí hospoda). Pension Hrad Vám 
však nabízí na tento den dvě hlavní jídla (jaká, bude doplněno). V případě 
zájmu prosím o objednání jídla v ORISu v doplňkových službách spolu 
s přihláškou. 

 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent - Robert Muller 
 
Informace:   http://www.o-adventure.cz 
 
Ostatní: V Přepychách je v centru závodu otevřená výstava OkoKlamy, je 

bezbariérová, určitě si nechte nějaký čas na její návštěvu. 
 
 Před první etapou probíhá za pořadatelství SRK Mistrovství ČR štafet 

v TrailO. Centrum závodu je v Javornici u Rychnova n/Kn. Více zde:  
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4553 

 
  


