
R O Z P I S 
 

mezinárodních závodů v trail-o Bohemia Trail 2015 
(zařazených do Českého poháru trail-o 2015) 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající 
subjekt: 

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)  
SK Netopýr Zákupy (ZAK) 

Datum: 6.-8. 8. 2015 

Centrum: Společné centrum s foot-o závody Bohemia 2015, Hamr na Jezeře, obecní úřad, 
50°42'7.121"N, 14°50'19.049"E 

Program: čtvrtek 6.8. odpoledne 

pátek 7.8. dopoledne 

sobota 8.8. odpoledne 

E1 TempO, Jestřebí 

E2 Klasická trať, Podvrší 

E3 Klasická trať, Jestřebí 

Terén: Pískovcová oblast, převážně dobře průhledný les. Lesní cesty s převážně pevným 
podkladem, méně zdatným doporučujeme vlastní asistenty. V prudších místech zajistí 
pořadatelé vozíčkářům asistenci. Nadmořská výška 300 – 350 m.n.m. 

Kategorie: Klasické tratě: E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior. 
TempO: E-Open, E-Junior. 
Kategorie A mají kontroly se Zero odpovědí. 
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je 
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility. 

Mapy: E1+E3: Pruský kámen (výřez), ISOM, zvětšenina z mapy 1:10 000 do 1:5 000 nebo 
1:4 000, E=5m, mapovali R.Horký, R.Ondráček, stav zima 2013, revize pro trail-o a 
aktualizace J.Furucz, D.Furucz červenec 2015 
E2: Děvín (výřez), ISOM, zvětšenina z mapy 1:10 000 do 1:5 000 nebo 1:4 000, E=5m, 
mapovali A.Hejna, T.Novák, stav jaro 2015, revize pro trail-o a aktualizace J.Furucz, 
D.Furucz červenec 2015 

Mapy pro klasické tratě budou mít rozměr A4, na startu budou k dispozici euroobaly. 

Měřítko vytištěných map bude upřesněno v Pokynech, ale ve skutečnosti se jedná o 
zvětšeniny z map 1:10 000, čemuž odpovídá i přesnost a způsob generalizace mapy. 
Zvlášť důležité je to u bodových objektů, kde je značka v mapě větší, než odpovídá 
objektu ve skutečnosti. Záměrné linie nejsou rozhodující pro určení přesné polohy 
kontrol. 

Zero tolerance: Není stanovena. K správným odpovědím se dá dojít přesným čtením objektů (jejich 
vzájemných vztahů) v mapě a v terénu. 

Počet kontrol: E1 - TempO: 6 stanovišť po 5 úlohách, délka 0,6 km, stoupání 25 m 

E2 - PreO: 20 + 1 TC (+/- 30%), délka cca 2,5 km, klesání 50 m 

E3 - PreO: 24 + 1 TC (uprostřed tratě), délka 1,1 km, převýšení 10 m 

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o, na časovkách bude jeden časoměřič, 
nebudou rozhodčí na kontrolách. 

Systém ražení: Standardní ražení vlastními kleštěmi dle Pravidel trail-o. Časový limit bude kontrolován 
pomocí SI jednotek. Pořadatelé nezabezpečují kleště ani SI. 

Přihlášky: Do 2. 8. 2015 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS, 
http://oris.orientacnisporty.cz/?date_from=2015-8-6&date_to=2015-8-8&sport=4. 

Ve výjimečných případech mailem na bt2015(zavinac)trailo.cz; 
přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. 

Dohlášky v centrech foot-o etap a na místě pouze do počtu map. 



Vklad: Dospělí: za každou etapu klasické trati kategorie E: 200 Kč, A: 50 Kč, TempO 100 Kč. 
Junioři 50%. 
Platba v hotovosti na prezentaci. 

Parkování: E1+E3: Stará silnice č.9 (slepá odbočka) 200 m na V od centra etapy (po frekventované 
silnici, prosíme o opatrnost), 50°36'26.739"N, 14°34'36.919"E 
E2: Dle možností v okolí startu nebo cíle 
Parkoviště mají omezenou kapacitu, prosíme o efektivní vytěžování aut. 

Prezentace: Na startu E1 a E2. 

Start: Intervalový, bez startovní listiny. Předpokládaný start E1: 16:00-18:00, E2 11:00-14:00, 
E3 13:00-15:00 

Vzdálenosti: Praha - centrum závodů: 

E1 centrum: křiž. silnice č.9 a lesní 
cesty u Jestřebí 
centrum závodů - centrum E1 
centrum E1 – start 
cíl – centrum E1 

E2 centrum, cíl: křiž. Pod Děvínem 
E2 start: zač. cyklostezky na Podvrší 
centrum závodů - centrum E2 
centrum E2 - start 
 
centrum foot-o E3 - start 
centrum foot-o E3 - cíl 

E3 centrum: shodné s E1 
centrum E3 - start 
cíl – centrum E3 

120-130 km, cca 1,5-2 h 

50°36'25.538"N, 14°34'27.456"E 
 
30 km, cca 40 min 
0,1 km + 5 m přev. 
0,7 km + 10 m přev. 

50°41'30.951"N, 14°51'36.356"E 
50°41'33.300"N, 14°53'38.098"E 
3 km 
12 km (autem, dopravu vozíčkářů zabezpečí 
pořadatel), 2,5 km + 50 m přev. (pěšky) 
cca 2 km + 70 m přev. 
cca 1 km 

 
0,8 km + 25 m přev. 
1,6 km + 35 m přev. 

Vyhlášení: 8.8. po skončení etapy, příp. spolu s vyhlášením footové etapy E4 Bohemia 2015 
Celkové pořadí je dáno součtem pořadí ze všech tří etap. 

Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace E1. 

Námitky a 
protesty: 

Námitky se podávají ústně libovolnému funkcionáři závodu. 
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 

Občerstvení: Voda na trati a v cíli. Veřejná stravovací zařízení poblíž centra u všech etap. 

WC: E1+E3: Čerpací stanice na křiž. silnic 9 a 38 (0,6 km od centra etapy po frekventované 
silnici, prosíme o opatrnost, příp. raději přesun autem) 
E2: Mobilní bezbariérové WC v cíli. 

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel 

hlavní rozhodčí 

stavitelé a oponenti 

Libor Forst 

Ján Furucz 

Ján Furucz, Dušan Furucz 

Informace: http://mfp.mff.cuni.cz/bohemie2015, mailto:bt2015(zavinac)trailo.cz 

   

 V Praze dne 16. 7. 2015 Libor Forst, ředitel závodu 

  

 Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 16.7.2015 

 


