
P O K Y N Y 
 

k závěrečnému dvojzávodu Evropského poháru trail-o (ECTO 2014), 
Mezinárodnímu mistrovství ČR v trail-o 2014 (klasická trať, TempO), 

5., 6. a 7. závodu Českého poháru trail-o 2014 

Pořadatel: Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)  
Klub orientačního běhu Dobruška (DOB) 
Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM) 

Datum: 18.-19. 10. 2014 

Centrum: Golf & Spa Kunětická Hora, 50°6'44.212"N, 15°49'8.895"E 

Program: sobota 18.10. 9:00, Pařez 

sobota 18.10. 13:00, Kunětická hora 
 

neděle 19.10. 8:00, Dříteč 

Klasická trať, ECTO#11 & MMČR E1 

Časová kontrola ECTO#11, 
MMČR TempO, kvalifikace 

Klasická trať, ECTO#12 & MMČR E2 
MMČR TempO, finále 

Terén: ECTO#11: Pískovcové skalní město, převážně dobře průhledný les. Lesní cesty a široké 
pěšiny s převážně pevným podkladem, doporučujeme vlastní asistenty. Exponovaná místa 
(kaluže a kořeny) lze většinou objet lesem, v místech, kde to nelze, zajistí pořadatelé 
vozíčkářům asistenci. V severní části vede trať po cestě, kterou používají cyklisté! 

TempO: Vrstevnicově členitý les pod hradem, místy kameny. Nezpevněné chodníky jsou 
s mírným převýšením převážně dobře sjízdné. 

ECTO#12: Golfové hřiště, 90% asfalt, zbytek nezpevněné, většinou travnaté cesty. 

Závodní 
prostor: 

Dle Pravidel je do závodního prostoru zakázán vstup mimo vlastní závod. 

ECTO#11: Prostor mezi červenou turistickou značenou cestou Prachov - Pařez na východě a 
silnicí Blata - Pařezská Lhota na západě. 

TempO: Prostor na jižní straně hradního kopce, na západě omezený hranicí parkoviště. 

ECTO#12: Golfové hřiště vč. odpaliště. 

Kategorie: Klasické tratě: E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior; 
kategorie A mají stejnou trať jako E, ale nejsou hodnoceny do ECTO a MMČR. 

TempO: E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior. 

Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. 
Účast v kategoriích Para je vyhrazena pro držitele IOF Paralympic Eligibility. 

Parametry 
tratí: 

ECTO#11: 22 kontrol s volným pořadím, délka 1,0 km, stoupání 5 m, časový limit 95 + 
15 min. pro kategorie Para; 2 časovky na jednom stanovišti, které je umístěno v prostoru 
závodu TempO, na stanovišti se měří celkový čas („TempO styl“). 

TempO: kvalifikace i finále - 4 stanoviště po 4 úlohách, čas se sčítá 

ECTO#12: 23 kontrol s volným pořadím, délka 1,4 km, stoupání 5 m, limit 110 + 5 min. pro 
kategorie Para; 2 časovky na jednom stanovišti (TempO styl) po návratu ze závodní trati 

Mapy: ECTO#11: Pařez (výřez), ISSOM 1 : 4 000, E=5 m, stav září 2014, rozměr A4, laserový 
tisk, mapa je vodovzdorně upravena, mapoval Roman Horký podle laserscanu, revize pro 
trail-o Libor Forst 

Časovka ECTO #11 a TempO: ISSOM, 1 : 2 500, E=2 m, stav červenec 2014, laserový 
tisk, mapoval Tomáš Leštínský podle laserscanu, zvláštní symboly černé kolečko - sloupek 
geosondy, černý křížek - ohniště 

ECTO#12: Golf club, ISSOM, 1 : 4 000, E=0.5 m, stav září 2014, rozměr A4, laserový tisk, 
mapa je vodovzdorně upravena, mapoval Tomáš Leštínský podle laserscanu, zvláštní symbol: 
černý křížek - informační tabule 



Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o, na časovkách bude jeden časoměřič, 
nebudou rozhodčí na kontrolách. 
Časovky na klasické trati nemají Zero odpovědi a nepočítají se z nich body, časový limit 120 
sec., varování po 100 sec. 
Penalizace pro TempO činí 30 sec, časový limit 120 sec., varování po 100 sec. 

O pořadí v MČR rozhoduje součet bodů a časů za oba dny. Do finále TempO postupuje 
nejlepších 20 závodníků, v případě, že mezi nimi bude méně než 6 závodníků s českou 
registrací, postupují i následující Češi až do počtu 6. 

Zero 
tolerance: 

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

Systém ražení: Standardní ražení vlastními kleštěmi dle Pravidel trail-o. Časový limit bude kontrolován 
pomocí SI jednotek. Pořadatelé nezabezpečují kleště, cena za zapůjčení čipu: 125 Kč na 
jednu etapu. Závodní průkazy se vydávají na prezentaci. 
A-Z kontroly nemají rozhodovací stanoviště. 

Vklad: Za každou etapu klasické trati kategorie E dospělých: 250 Kč, ostatní E: 125 Kč, kategorie A 
dospělých 100 Kč, ostatní A 50 Kč. 
Platba v hotovosti na prezentaci, prosíme, připravte si drobné. 

Parkování: ECTO#11: RS Pařez, 50°28'39.245"N,15°16'12.925"E 

TempO: veřejné parkoviště Kunětická Hora, 50°4'49.605"N, 15°48'30.009"E, 
parkování je bezplatné pro držitele karty, kterou obdržíte při prezentaci 

ECTO#12: parkoviště u centra, 50°6'44.212"N, 15°49'8.895"E 

Parkoviště mají omezenou kapacitu, prosíme o efektivní vytěžování aut. 

Prezentace: 17.10. 16:30-20:00 v hotelu Hůrka (50°3'0.891"N, 15°48'53.525"E) 
18.10. 8:30-10:30 v centru ECTO#11 (RS Pařez) 
závodníci, kteří přijedou pouze na TempO, se odprezentují na 1. stanovišti 

Šatny, mytí: Pořadatel nezajišťuje, shromaždiště ECTO#12 není kryté. 

Občerstvení: Balená voda v cíli. Veřejná stravovací zařízení v centru všech etap. 
Během závodu TempO je objednán sál restaurace asi 300 m zpátky od parkoviště, zde budou 
promítány průběžné výsledky. Účastnící všech tří etap jako bonus obdrží při presentaci 
voucher na opékanou kýtu, která bude vydávaná okolo 16:00 hodiny. 

WC: V centru etap: vozíčkářské mobilní WC a WC v restauračních zařízeních. 
Nikde nejsou WC na startu a v cíli. 

Vzdálenosti: Praha letiště - centrum závodu: 
ubytování - centrum závodů: 

ECTO#11: RS Pařez 
centrum závodů - parkoviště  
ubytování - parkoviště  
parkoviště - start 
cíl - parkoviště 
 

TempO: Kunětická hora 
centrum závodů - parkoviště 
ubytování - parkoviště 
ECTO#11 - parkoviště 
parkoviště - start 
cíl - parkoviště 

ECTO#12: Dříteč 
centrum závodů - parkoviště 
ubytování - parkoviště 
parkoviště - start  
cíl - parkoviště 

145 km, cca 1 hod 45 min 
15 km 

50°28'39.245"N,15°16'12.925"E 
72 km, cca 1 hod 15 min 
do 90 km 
cca 600 m, 10 m převýšení 
cca 1200 m, 40 m převýšení (pro vozíčkáře bude 
zajištěna doprava) 

50°4'49.605"N, 15°48'30.009"E 
5 km 
10 km 
75 km, cca 1 hod 15 min 
do 50 m 
500 m 

50°6'44.212"N, 15°49'8.895"E 
0 
15 km 
0 
cca 1 km 



Start: Intervalový, startovní listiny pro ECTO#11 (Pařez) a časovku ECTO#11 + TempO 
(Kunětická hora) budou zveřejněny na webu závodu 16.10., startovky pro neděli budou 
zveřejněny v sobotu večer na webu, v centru etapy TempO a v hotelu Hůrka. 

ECTO#11: Cesta značena od parkoviště u RS Pařez modrobílými fáborky. 

 

ECTO#11 časovka: Pořadí absolvování je dáno startovní listinou. Cesta ke stanovišti časové 
kontroly je značena od parkoviště pod Kunětickou horou modrobílými fáborky. 

TempO: Účastníci ECTO#11 se na start přesunou bezprostředně po absolvování časové 
kontroly. Závodníci, kteří startují pouze v TempO se dostaví na start dle startovní listiny. 
Cesta značena od parkoviště červenobílými fáborky. 

 

ECTO#12: Start i časová kontrola jsou na dohled od parkoviště. 

 



Cíl: ECTO#11: Do uzavření startu se v cíli odebírají celé závodní průkazy. Od okamžiku 
uzavření startu se odebírá pouze lícová část průkazů a závodník dostává Solution. Cesta z cíle 
je značená červenými fáborky. Vozíčkáři, kteří potřebují odvoz, si musejí na prezentaci 
domluvit podrobnosti. 

ECTO#12: V cíli se odebírají celé závodní průkazy, lícová část průkazů a Solution budou 
k dispozici po startu posledního závodníka v centru závodů. 

Doprovodný 
program: 

V blízkosti parkoviště pod Kunětickou horou bude během TempO kvalifikace modelová 
časová kontrola měřená elektronicky pomocí tabletu. Prosíme všechny závodníky, aby si 
tuto metodu přišli vyzkoušet. 

Po absolvování TempO kvalifikace bude možné navštívit hrad Kunětická hora. Na hradě je 
možnost zapůjčit texty k prohlídce v německém, anglickém, polském a ruském jazyce. 
Prohlídka se uskuteční, pokud bude přihlášeno více než 20 osob. Cena za prohlídku hradu 
mimo otevírací dobu je 80 Kč a bude hrazena při prezentaci. 

Výsledky, 
řešení: 

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru etap, konečné na webu závodu 
http://mfp.mff.cuni.cz/ecto2014 

Vyhlášení: 19.10. bezprostředně po skončení závodu 

Jury: Předběžné složení jury: Jana Kosťová (CZE/KVP), Bosse Sandström (SWE), 
Remo Madella (ITA) 

Námitky a 
protesty: 

Námitky se podávají ústně hlavnímu rozhodčímu závodu (Libor Forst). 
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 250 Kč. 

Vzhledem k přesunu závodníků vč. jury na Kun ětickou horu je stanoven deadline na 
podávání protestů proti kontrolám ECTO#11 na 13:00. 

Protesty proti konečným výsledkům lze podávat do 14 dnů po jejich zveřejnění na adrese 
ecto2014@trailo.cz resp. Libor Forst, Jažlovická 28, 149 00 Praha 4. 

Funkcionáři 
závodu: 

ředitel 

hlavní rozhodčí 
 

stavitelé 
 
 

oponenti 

Robert Müller 

Libor Forst, R3, 
IOF Trail-o Senior Event Adviser 

ECTO#11: Libor Forst 
TempO: Tomáš Leštínský 
ECTO#12: Tomáš Leštínský 

ECTO#11: Tomáš Leštínský, 
Lucie Pelikánová 
TempO: Libor Forst 
ECTO#12: Libor Forst 

Informace: http://mfp.mff.cuni.cz/ecto2014, mailto:ecto2014(zavinac)trailo.cz 

Poděkování: Golf & Spa Kunětická hora 
Seznam.cz (plánky areálů) 

   

 V Praze dne 16. 10. 2014 Robert Müller, ředitel závodu 

 


