
R O Z P I S 
 

Mistrovství ČR v trail-o 2018 (klasická trať, TempO) 
Mistrovství Slovenska v trail-o 2018 (klasická trať, TempO) 
závěrečného dvojzávodu Evropského poháru (ECTO 2018) 

závěrečného dvojzávodu Českého PRE-O poháru 2018 
dvojice závodů zařazených do WRE 

a ukázkového závodu ve sprintu 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající 
subjekt: 

VSK MFF UK Praha (MFP) 
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (FSP) 

Datum: 6.-7. 10. 2018 

Centrum: Vstupní areál Průhonického parku, 50°0'4.188"N, 14°33'32.252"E 

Program: sobota 6. 10. 10:00 
sobota 6. 10. ihned po klasice 
neděle 7. 10. 9:00 

Klasická trať 
Ukázkový závod ve sprintu 
TempO 

Terén: Přírodní park se skalnatými svahy, množství vrstevnicových tvarů (nosíky, údolíčka, 
skalní srázy). Cesty s pevným podkladem. Nadmořská výška 300 m n. m. 

Kategorie: Klasika (pro účely ECTO, WRE a MSR): Elite. 
Klasika (pro účely MČR a Czech PRE-O Cup): E-Open, E-Para, E-Junior. 
Sprint:  Elite. 
TempO (pro účely ECTO, WRE a MSR): Elite. 
TempO (pro účely MČR a Czech PRE-O Cup): E-Open, E-Junior. 
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je 
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility. 

Mapa: Průhonice Paradise 2018, ISSOM, 1:4 000 nebo 1:3 000, Sprint 1:2 000, E=2,5 m, 
mapovali L. Kontkanen (FIN), R. Horký, stav léto 2018, revize L. Forst 

Mapy pro klasické tratě budou mít rozměr A4 a budou vodovzdorně upraveny. 

Žádná předchozí orienťácká mapa prostoru neexistuje. 

Embargo: Před sobotním závodem je embargovaný celý prostor parku. Mezi sobotním a nedělním 
závodem je embargovaná SZ část parku. 

Parametry tratí: Klasika: 26 kontrol (+/- 10 %) + 2 klastry TC, délka cca 1,3 km, stoupání 10 m 
Sprint:  13 kontrol, délka 130 m, stoupání 0 m, limit: 16 min 
TempO: 6–7 stanovišť po 5 úlohách, délka 0,7 km, stoupání 20 m 

Pravidla: Soutěží se dle platných IOF pravidel trail-o (viz např. http://www.trailo.cz/dokumenty), 
která ale nemají zásadní odchylky od pravidel českých. 
Při sprintu budeme testovat dva různé modely výpočtu výsledků. 

Systém ražení: Klasika:  Ražení pomocí SI. Pořadatelé půjčují SI čipy za 25 Kč. 
Sprint:  Ražení pomocí tabletů resp. smartphonů s programem ANT. 
Závodníci, kteří mají zájem si aplikaci vyzkoušet ještě před závodem, si ji mohou 
stáhnout z webu http://ant.yq.cz/classic.html, kde naleznou i návod. 

Přihlášky: Do 22. 9. 2018 23:59 hodin pomocí přihláškového systému IOF Eventor, 
https://eventor.orienteering.org/Events?startDate=2018-10-06&disciplines=Trail 
(pro závodníky, kteří chtějí být zařazeni do výsledků ECTO, WRE). 

Do 22. 9. 2018 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS, 
http://oris.orientacnisporty.cz/?date_from=2018-10-6&date_to=2018-10-7&sport=4 
(pro závodníky, kteří chtějí být zařazeni pouze do českých výsledků). 

Dohlášky na místě pouze dle možností pořadatele. 



Vklad: Pro závodníky, kteří chtějí být zařazeni do výsledků ECTO, WRE a MSR: 500 Kč 
nebo 20 euro za každou etapu (klasiku a TempO). 
Pro závodníky, kteří chtějí být zařazeni pouze do výsledků MČR a Českého PRE-O 
Poháru: Dospělí 250 Kč za klasiku a TempO, Junioři 125 Kč. 
Sprint: startovné dobrovolné. 
Vstupné zahrnuje i volný vstup do parku po celý víkend (pokud neporušíte 
embargo). Platba v hotovosti na prezentaci. 

Doprava: Doporučujeme k dopravě použít městskou hromadnou dopravu. Z metra Opatov jedou 
autobusy 363 a 385 cca každých 15–30 min, k nalezení spojení použijte web www.dpp.cz. 
Jízdenka po Praze stojí 32 Kč, jízdenka do Průhonic 40 Kč. Celodenní jízdenka po Praze 
stojí 110 Kč, do Průhonic si ale budete muset 18 Kč připlatit. Celodenní jízdenka na 
všechny potřebné zóny stojí 160 Kč. 

Parkování: Pořadatel zabezpečuje parkování pouze pro vozíčkáře, a to na parkovišti před hlavním 
vchodem do parku. Prosíme, abyste nám dali vědět, že máte zájem o rezervaci místa. 
Parkování pro ostatní nebude organizováno. Místo doporučené pořadateli a schválené 
místním úřadem je na konci Školní ulice (50°0'13.987"N, 14°33'26.414"E).  

Prezentace: V soboru v centru 9:30–12:00. 

Start: Klasika:  cca 10:00–13:00, intervalový, startovní listiny budou zveřejněny na webu. 
Sprint: bezprostředně po absolvování klasiky. 
TempO: cca 9:00–12:00, intervalový, startovní listiny budou zveřejněny na webu. 

Vzdálenosti: Zastávka Průhonice – centrum: 
letiště V. Havla – centrum: 

centrum – pre-start klasiky 
cíl klasiky – start sprintu 
cíl sprintu – centrum 

centrum – start TempO 
cíl TempO – centrum 

200 m 
45 km 

400 m + 20 m klesání 
100 m 
2 km + 40 m převýšení 

500 m + 20 m klesání 
0 

Vyhlášení: 7. 10. bezprostředně po skončení závodu, předpokládaný čas 13:00. 

Jury: Předpokládané složení: Ján Furucz (SVK), Miroslav Špidlen, John Kewley (GBR). 

Námitky a 
protesty: 

Námitky se podávají písemně libovolnému funkcionáři závodu. 
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 250 Kč. 

Občerstvení: Voda v cíli klasiky. Veřejná stravovací zařízení v obci. 

WC: Bezbariérové WC v parku v bezprostřední blízkosti centra. 

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel 

Hlavní rozhodčí 

IOF Event Adviser 

Klasika – stavitel 
Klasika – oponent 

Sprint – stavitel 
Sprint – oponent 

TempO – stavitel 
TempO – oponent 

Helena Nyklová 

Libor Forst 

Dušan Furucz (SVK) 

Libor Forst 
Pavel Kurfürst 

Dušan Furucz (SVK) 
Libor Forst 

Pavel Kurfürst 
Libor Forst 

Informace: http://mfp.mff.cuni.cz/ecto2018, mailto:ecto2018(zavinac)mff.cuni.cz 

   

 V Praze dne 6. 9. 2018 Helena Nyklová, ředitelka závodu 

  

 Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 7. 9. 2018 

 


