
P O K Y N Y
k závodu TempO  a 7. závodu Českého poháru Trail-O 2014

Pořadatel: Sportovní klub Los Mělník (LME) 

Datum: 25.-26. 10. 2014

Centrum: Horní Bezděkov, Letohrádek Vendula, 50°4'47.640"N 14°3'51.840"E

Program: sobota 25.10. 
odpoledne
neděle 26.10. 
dopoledne

TempO – start 14:00
Trail-O, klasická trať – start 11:00

Terén: TempO: Plochý  nebo mírně zvlněný terén s porostovými detaily. Cesta je 
zpevněná, dobře sjízdná a klesá. Z cíle bude pro vozíčkáře zajištěn odvoz. 
Nadmořská výška 340 - 425 m.n.m.

Trail-O: Převážně středně průhledný les s množstvím kamenných objektů. 
Zpočátku kvalitní zpevněná cesta, v druhé části trati nezpevněná cesta a na konci
pěšina, převýšení malé. Sjízdnost dobrá, ke konci bude pomalejší jízda. 
Asistenty pořadatel nezajišťuje, doporučujeme vlastní asistenty (na některých 
úsecích  je pomoc asistenta vhodná). Nadmořská výška 425 - 440 m.n.m.

Závodní 
prostor:

Les na jih od Horního Bezděkova na JV ohraničený silnicí z osady Amerika do 
Poteplí, ze SZ silnicí z Horního Bezděkova do Bratronic a z J říčkou Loděnice.
Dle Pravidel je do závodního prostoru zakázán vstup mimo vlastní závod. 

Kategorie: TempO: E-Open, E-Junior.
Trail-O: E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open,.
Účast v kategoriích Junior je shora omezena věkovou hranicí 20 let.

Mapy: Pro oba závody Brdce (výřez), ISOM 1 : 5 000, E 5m, stav jaro 2014, rozměr 
A5, mapoval Lukáš Hýbl a David Komín podle laserscanu, mapa není 
vodovzdorně upravena. 
Časovky na Trail-O 1 : 2 500, E 5m.

Parametry 
tratí:

TempO: 7 stanovišť po 3-4 úlohách, celkem 25 úloh, délka cca 1,6 km, bez 
stoupání
Trail-O: 22 + 3 časovky za cílem, délka cca 1,2 km, stoupání max. 15 m

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o, na časovkách bude jeden 
časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách. V kategorie A-Open v závodě na 
klasické trati mohou být odpovědi Z.

Časovky na klasické trati nemají Zero odpovědi a nepočítají se z nich body, 
penalizace 60 sec., časový limit 120 sec., varování po 100 sec.  

Penalizace pro TempO činí 30 sec., časový limit 90 nebo 120 sec. (dle počtu 
úloh na stanovišti), varování 10 sec. před vypršením limitu.

Během závodu Trail-O lze používat k pohybu po trati všechny zmapované cesty 
a pěšiny, pokud nejsou v mapě vyznačené jako zakázané (červeným křížkem), 
pokud bude cesta nezřetelná, bude vyznačena oranžovými fábory.

U úlohy „mezi 2 objekty“ mohou být tyto objekty vně kolečka kontroly.

http://www.letohradekvendula.cz/
http://mapy.cz/turisticka?x=14.0643951&y=50.0801555&z=15&q=50.0799N%2014.0644E


Zero tolerance: Pokud v okruhu o poloměru 2 metry od správného umístění kontroly stojí 
lampion odpovídající popisu, nejedná se o Zero odpověď.

Systém ražení: Standardní ražení vlastními kleštěmi dle Pravidel trail-o. A-Z kontroly nemají 
rozhodovací stanoviště.

Vklad: TempO: E-Open 100,-Kč, E-Junior 70,-Kč.
Trail-O: E-Open, E-Para 100,-Kč, E-Junior 70,-Kč, A-Open 50,-Kč. 

Parkování: Vozíčkáři v centru, ostatní v přilehlých ulicích.

Prezentace: TempO: 25.10.2014 od 13:00 do 14:00 v centru.
Trail-O: 26.10.2014 od 10:00 do 11:00 v centru.

Start: Volný.

Cíl: V cíli se odebírá lícová část průkazů.

Vzdálenosti: TempO: 
centrum závodu - start
cíl - centrum závodu

Trail-O: 
centrum závodu - start
cíl - centrum závodu

cca 1 600 m, 15 m převýšení, řídce modrobílé fáborky
cca 3 200 m, 90 m převýšení (pro vozíčkáře bude 
zajištěna doprava) 

cca 1 100 m, 15 m převýšení, řídce modrobílé fáborky
cca 2 400 m, 15 m převýšení, řídce červené fáborky

Občerstvení: Pořadatel nezajištuje.

WC: Bezbariérové v centru závodu s možností umytí.

Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace.

Výsledky, 
řešení:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné na webu 
závodu http://losmelnik.cz/poradame.php?zavod=trailo14. Solutions budou 
k dispozici v centru závodu po odstartování posledního závodníka.

Vyhlášení: Bezprostředně po skončení závodu.

Námitky a 
protesty:

Námitky se podávají ústně libovolnému funkcionáři závodu.
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Protesty proti výsledkům se podávají písemně na adresu Sportovní klub Los 
Mělník, Rybáře 748/8, 276 01  Mělník nebo mailem na 
losmelnik(zavinac)gmail.com.

Funkcionáři 
závodu:

Ředitel, stavitel:                  Miroslav Šimek
hlavní rozhodčí, oponent:   Lenka Forstová

Informace: http://losmelnik.cz/poradame.php?zavod=trailo14, mail: 
losmelnik(zavinac)gmail.com

Poděkování: Letohrádku Vendula za poskytnutí krytého shromaždiště a Lobkowicz vinařství 
Mělník za poskytnutí cen pro vítěze závodů.

V Mělníku dne 10.10. 2014 Miroslav Šimek, ředitel závodu

http://lobkowicz-vinarstvi.byznysweb.cz/
http://lobkowicz-vinarstvi.byznysweb.cz/
http://losmelnik.cz/poradame.php?zavod=trailo14
http://losmelnik.cz/poradame.php?zavod=trailo14
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