R O Z P I S

závěrečného dvojzávodu Evropského poháru trail-o (ECTO 2014)
Mezinárodního 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. dopoledne
sobota 18.10. odpoledne
neděle 19.10. dopoledne
Klasická trať, ECTO#11, MČR E1
TempO, MČR
Klasická trať, ECTO#12, MČR E2
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. Nadmořská výška 320 – 340 m.n.m.
TempO: Vrstevnicově členitý les pod hradem, místy kameny. Nezpevněné chodníky jsou s mírným převýšením dobře sjízdné.  Nadmořská výška 260 – 270 m.n.m.
ECTO#12: Golfové hřiště, 90% asfaltová cesta, zbytek nezpevněné cesty. Nadmořská výška 220 m.n.m.
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 MČR.
TempO: E-Open, E-Junior.
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let.
Účast v kategoriích Para je vyhrazena pro držitele IOF Paralympic Eligibility.
Mapy:
ECTO#11: Pařez (výřez), ISSOM 1 : 4 000, stav červenec 2014, rozměr A4, mapoval Roman Horký podle laserscanu, revize pro trail-o Libor Forst, mapa je vodovzdorně upravena 
TempO: ISSOM, 1 : 4 000, stav červenec 2014, mapoval Tomáš Leštínský podle laserscanu
ECTO#12: Golf club, ISSOM, 1 : 4 000, stav září 2014, rozměr A4, vodovzdorně upravena, mapoval Tomáš Leštínský podle laserscanu 
Počet kontrol:
ECTO#11: 20+2TC (+/- 30%), délka cca 1,2 km, stoupání max. 20 m,
Upozornění: klastr časových kontrol bude umístěn v prostoru závodu TempO
TempO: 7 stanovišť po 4 úlohách (+/- 30%)
ECTO#12: 20+2TC (+/- 30%), délka 2-2,5 km, stoupání 0 m
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.
Systém ražení:
Standardní ražení vlastními kleštěmi dle Pravidel trail-o. Časový limit bude kontrolován pomocí SI jednotek. Pořadatelé nezabezpečují kleště ani SI.
Přihlášky:
Do 12. 10. 2014 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/?date_from=2014-10-18&date_to=2014-10-19&sport=4.
Ve výjimečných případech mailem na ecto2014(zavinac)trailo.cz;
přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Po zveřejnění startovky dohlášky pouze na místa vakantů. Včasným požadavkům na startovní čas se pokusíme vyhovět v rámci pravidel a možností.
Vklad:
Za každou etapu klasické trati kategorie E: 250 Kč, ostatní: 125 Kč.
Platba v hotovosti na prezentaci.
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
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:
18.10. 8:30-10:30 v centru ECTO#11;
pouze pro TempO 18.10. odpoledne v centru etapy
Start:
Intervalový, startovní listina bude zveřejněna na webu závodu nejpozději dva dny před závodem. Předpokládaný start klasické trati: 9:00, TempO: 13:00
Vzdálenosti:
Praha - centrum závodu:
ubytování - centrum závodu:
ECTO#11: RS Pařez
centrum závodu - parkoviště 
ubytování - parkoviště 
parkoviště - start
cíl - parkoviště

TempO: Kunětická hora
centrum závodu - parkoviště
ubytování - parkoviště
ECTO#11 - parkoviště
parkoviště - start
cíl - parkoviště
ECTO#12: Golf & Spa Kunětická Hora
ubytování - parkoviště
parkoviště = start = cíl
145 km, cca 1 hod 45 min
do 30 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
do 25 km
75 km, cca 1 hod 15 min
do 50 m
500 m
50°6'44.212"N, 15°49'8.895"E
15 km
Vyhlášení:
TempO: 18.10. bezprostředně po skončení závodu
ECTO, MČR: 19.10. bezprostředně po skončení závodu
Jury:
Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace.
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 v centru všech etap.
WC:
V centru etap: vozíčkářské mobilní WC a WC v restauračních zařízeních.
Ubytování:
Pořadatel zabezpečuje pouze ubytování pro vozíčkáře, kteří o to v dostatečném předstihu požádají mailem.
Doprava:
Pořadatel nezabezpečuje.
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
TempO: Robert Müller
ECTO#12: Libor Forst
Informace:
http://mfp.mff.cuni.cz/ecto2014" http://mfp.mff.cuni.cz/ecto2014, mailto:ecto2014(zavinac)trailo.cz




V Praze dne 3. 9. 2014
Robert Müller, ředitel závodu



Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 3.9.2014


