
 

TrailO Adventure  
 

11.-12.9.2021  
Martinice v Krkonoších, Vrchlabí 

 

Pokyny 
 

obecná ustanovení 
 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure, OOS TJ Spratak Vrchlabí 
 
Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking 
 
Asistenti:  pořadatel nezajišťuje 
 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
 
Kategorie:  Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 2001 a mladší) 
 
Dohlášky:   možné do počtu volných map, na TempO neomezené 
 
Vklady:   Open, Para – 250 Kč za jednu etapu, Junior -100 Kč za jednu etapu 
 
Zero tolerance: 3 metry. Kontroly nejsou cíleně stavěny s nachytáním na zero toleranci, berte to 

v potaz při řešení = jako orienťák, čtení mapy. Pokud kontrola stojí tak nějak 
tam, co má a není tam něco, proč je to 100% Z, pak to Z není. 

 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent PreO – Robert Muller 
   oponent TempO – Hanka Doležalová 
 
Informace:   http://www.o-adventure.cz, ORIS 
 

 
Závod je složen ze dvou závodů, PreO a TempO. 

 
sobota 11.9.2020, Martinice v Krkonoších 

 
Centrum závodů:  PreO – Martinice v Krkonoších, odstavné nezpevněná plocha u lesa 

(50.5891094N, 15.5307764E). V místě je bezbariérová toaleta. 
  
Parkování: Příjezd z hlavní silnice Jilemnice – Martinice, kde před Martinicemi se odbočí do 

lesa (bude označeno lampionem). V centru pak auta zaparkují na hliněné ploše. 
Plocha je pro atraktivitu prostoru závodu často obsazena auty dalších návštěvníků 
lesa. V případě, že už nebude místo na parkování, odstavte auto kdekoli 
v Martinicích za dodržování dopravních předpisů. Vozíčkáři mají při parkování 
přednost! 

 
Prezentace: není, proběhne až v neděli v centru závodu TempO. Pokud někdo na TempO 

nedorazí, vyřešíme to individuálně v cíli závodu PreO. 
 
Občerstvení: není 
 
Terén: čistý podhorský les, drobné terénní detaily, porosty 
 



Závodní prostor: Naučná stezka „U mlejna“.   
 
Vzdálenosti:  Parkoviště-centrum závodu: 0 m 
   Centrum-start: 200 m 
   Centrum-cíl: 1200 m 
    
Mapa:   U mlejna, 1:4 000, E 2.5m, ISSprOM19, A4 
   Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2021 

Mapa je původně lesní desítka, převod do ISSprOM byl proveden změnou měřítka 
a překlasifikováním mapového klíče. Lokálně byla mapa pro potřeby TrailO 
dopřesněna. 

 
Speciální mapové značky:  X – lavičky, infotabule 
     X – vývrat 
 
Parametry tratě: 1500m / 24 kontrol, jedna časovka před závodem. Kategorie Junior nemá 

odpovědi Z. 
 
Limit:   115 minut pro Open, Junior a A, 130 minut pro Para 
 
Start: možný od 14:30 do 15:30, případně do startu posledního přihlášeného 

závodníka 
    
Průběh závodu: Závodník samostatně dochází na start, kde provede časovku. Po té obdrží mapu a 

průkazku. Do průkazky mu rozhodčí na startu zapíše startovní čas a závodník 
vyrazí na trať. Odpovědi závodník razí vlastními kleštičkami, případně 
špendlíkem. V cíli průkazku odevzdá cílovému rozhodčímu, který měří čas. Tím 
závod pro něj končí a závodník samostatně odchází po trase závodu zpět do 
centra.  

 
Startovní listina:  není, startuje se v libovolný čas dle situace při závodě. 
 
Výsledky:  Průběžně k nahlédnuti v cíli závodu. Řešení k dostání na startu po 15:30. Finální 

výsledky na webu závodu, případně druhý den v centru závodu na nástěnce. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího (v cíli) za 200 CZK.  

Čas na technické protesty 15 minut po příchodu posledního závodníka do cíle. 
Protesty proti výsledkům do skončení závodu TempO v neděli. 

 
Jury: bude nabídnuta: Miroslav Slovák, Pavel Ptáček, Jana Kosťová, bude-li změna, 

bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu 
 
Vyhlášení:  Závod je prvním ze dvou závodů TrailO Adventure. Výsledky z tohoto závodu se 

samostatně nevyhlašují. 
 

 
 

neděle 12.9.2020, Vrchlabí 
 

Centrum závodů: TempO – Vrchlabí, Švejk restaurant Střelnice (50.6310700N, 15.6106150E). 
V místě je bezbariérová toaleta a výborná restaurace. 

 
Parkování: na parkovišti u centra závodů zdarma. Primárně parkujte hned vedle budovy 

Střelnice, odlehlejší místa parkoviště jsou již prostor závodu a hrozí tak při 
parkování diskvalifikace. ;) 

 
Prezentace: v centru závodů 9:00-9:30 
 
Občerstvení: Dotovaný oběd v ceně 100 Kč (vozíčkáři zdarma)  
 
Terén: městský terén, umělé objekty, kameny, vrstevnice, vegetace 
  



Závodní prostor: Severní část parkoviště u Střelnice a prostor ulice Horská. Od rána do svého 
startu mají závodníci do prostoru závodu zákaz vstupu. 

 
Vzdálenosti:  Parkoviště-centrum závodu: 50 m 
   Centrum=start 
   Centrum – poslední stanoviště: 1000 m 
 
Mapa:   1:4 000, E 2m, ISSprOM19 
   Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2021 
 
Parametry tratí: TempO – Délka tratě 1000m, 5 stanovišť A-F + Z, 5 odpovědí na každém 
 
Start: možný od 9:30 do 10:30. Pokud má někdo ambice zúčastnit se i doprovodných 

závodů, pak povinné pořadí je TempO, Skorelauf, Příchozí. Vozíčkáři mají na 
startu přednost. 

    
Průběh závodu: Závodníci odchází k prvnímu TempO stanovišti, kde se řídí pokyny rozhodčího. Po 

absolvování všech TempO stanovišť se vrací do centra závodu. Postup mezi 
stanovišti není značený, na startu si závodníci odeberou mapku s vyznačenou 
trasou a řídí se podle ní.  

 
Startovní listina:  není, startuje se v libovolný čas dle situace při závodě. 
 
Výsledky:  Průběžně k nahlédnuti v centru závodu. Řešení k dostání u prezentace po 

příchodu posledního závodníka do cíle. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
 

Jury: bude nabídnuta: Miroslav Slovák, Pavel Ptáček, Jana Kosťová, bude-li změna, 
bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu 

 
Celkové výsledky TrailO Adventure: čas z TempO + čas z časovky PreO + 90 sekund za chybu 

v PreO části 
 
Vyhlášení:   V 13:00 v centru závodu. 
 
GDPR:  Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro 

zpravodajské, propagační a archivní účely a umístěním výsledků závodu na webu 
OAV a ORISu. 

 
Doprovodné závody: Po závodě TempO proběhne v prostoru závodu Memoriál Petry Severýnové 

– scorelauf a jednoduchá trať pro příchozí. Pokyny k této akci jsou na webu OAV. 
 
 
 

 
 
 
 

 


