
 

Mistrovství ČR TempO 
Mistrovství ČR PreO 

 

12.-13.6.2020  
Špindlerův Mlýn 

 
Rozpis 

 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure 
 
Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking 
 
Centrum závodů:   
12.6. TempO   - dětská ozdravovna Svatý Petr (50.7235683N, 15.6227169E) 
12.6. PreO  - parkoviště u hotelu Hradec (50.7240836N, 15.6050172E) 
13.6. PreO  - paroviště P3 Medvědín (50.7339156N, 15.6076592E) 
 
Prezentace:  12.6. v centru závodu TempO, odpoledne prezentace není 

13.6. v centru závodu PreO 
 
Kategorie:  Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 2001 a mladší, nemá Zero) 
   Veřejný závod – A (nemá Zero) 
 
Ražení PreO: SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí 

závodník mechanicky vlastním špendlíkem do průkazky na rubu mapy. 
 
Přihlášky:  do 8.6.2020 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 jeden závod 

Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300, VS 
88+číslo klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné TrailO“.  
Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti. 

 
Předpokládané parametry tratí: 
    TempO, 6 stanovišť, na každém 5 úloh 

PreO 1, 25 kontrol, 2 TC 
   PreO 2, 25 kontrol, 2 TC 
 
Terén:  TempO – čistý horský les a kameny a kupkami 
   PreO 1 – čistý horský les, kupky, skalky 

PreO 2 – čistý horský les, terénní tvary, kameny 
 

Sjízdnost: TempO je na klesajícím asfaltu přecházejícím v traverzovou lesní cestu. Pohyb 
není náročný, největší výzvou je návrat do centra, který je do kopce (převýšení 
15 metrů na cca 100m) 
 
PreO1 zpočátku po sjízdné lesní cestě, druhá půlka asfalt po rovině. Na start je 
z centra závodů jeden prudký dokopec po asfaltu (100m / 30m převýšení) 

 
PreO2 – celý závod po asfaltu, zanedbatelné převýšení 
 
Asistenti se můžou hodit na TempO a hlavně na PreO1 na cestu na start, ale 
vlastní závod jsou vozíčkáři schopní absolvovat bez pomoci.   

 



Mapy:   1:4 000, E 2.5m. stav 05/2021, ISSprOM2019, autor: Tomáš Leštínský 
Mapy jsou původně lesní desítky, převod do ISSprOM byl proveden změnou 
měřítka a překlasifikováním mapového klíče. Lokálně byla mapa pro potřeby 
TrailO dopřesněna. 
 

Vzdálenosti:  TempO: Parkoviště PARA - centrum závodu: 0m 
     Parkoviště ostatní - centrum závodu: 900m/65m 
     Centrum-start: 0 m  
     Centrum-cíl: 650 m/20m 
 

PreO 1: Parkoviště-centrum závodu: 0 m 
     Centrum-start: 400 m / 35m (asfalt)    
     Centrum-cíl: 1200 m (asfalt) 
 

PreO 2: Parkoviště-centrum závodu: 0m 
     Centrum-start: 600 m / 20m (asfalt) 
     Centrum-cíl: 0 m 
 
Délky tratí:  TempO: 600 m 
   PreO 1: 1000 m / 20m 
   PreO 2: 2000 m / 30 m 
    
Start 00:  TempO – 11:00 
   PreO 1 – 14:00 
   PreO 2 – 11:00 
 
Startovní listina:  na webu závodu a v ORISu ve čtvrtek před závodem 
 
Zero tolerance:  není. Je-li kontrola na správném objektu, není to zero.  
 
Výsledky:  TempO klasicky tak jak vždy. 
 PreO vítěz je dán prostým součtem obou závodů PreO.  
 
Vyhlášení výsledků: Všechny závody budou vyhlášeny v neděli po skončení PreO2. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
 
Jury: Bude k dispozici na nástěnce v centru závodu. 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 
Toalety: veřejné na P2 Hromovka, ToiToi na P3 Medvědín 
 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent - Robert Muller 
  
Informace:   http://www.o-adventure.cz 
 
GDPR:  Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační 

a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a ORISu. 


