
P O K Y N Y 
 

k dvoudenním závodům v trail-o Slovanská epopej 2017 
(zařazeným do Českého poháru trail-o 2017) 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající 
subjekt: 

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)  

Datum: 24.-25. 6. 2017 

Centrum: Společné centrum s foot-o závody TJN, 
Chata Slovanka, Hrabětice, 50°46'21.217"N, 15°11'51.030"E 

Program: sobota 24.6. odpoledne 

neděle 25.6. dopoledne 

Klasická trať, Sedmidomí 

TempO, Slovanka 

Terén: Horský, převážně dobře průhledný les s množstvím detailů, zjm. kamenů. V sobotu lesní 
cesty s pevným podkladem, větší stoupání pouze cestou na start. Pokud vozíčkářům 
pomohou na start choďáci, nebudou potřebovat asistenty. V neděli přístup k TempO 
stanovištím do 50 m lesem, pořadatelé zabezpečí asistenty. 
Nadmořská výška 750 – 820 m.n.m. 

Závodní prostor: Maxovský hřbet v rozsahu vymezeném veřejnými silnicemi mezi obcemi Horní Maxov, 
Karlov a Hrabětice, s výjimkou cesty z Maxova (od kostela) na křižovatku Sedmidomí a 
odtud na start a z Hrabětic do centra nedělního závodu na Slovance. 

Dle Pravidel je do závodního prostoru až do doby uzavření závodu zakázán vstup 
mimo vlastní závod. Dle Pravidel se během závodu smí závodník pohybovat po cestě 
pouze mezi startem a cílem. 

Kategorie: Klasika:  E-Open, E-Para, E-Junior, A-Junior. 
TempO: E-Open, E-Junior a veřejný náborový trénink (N). 
Kategorie A-Junior nemá na klasické trati 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. 

Parametry tratí: Klasika (E): 28 kontrol s volným pořadím, 1 klastr se 4 časovými kontrolami dělí trať na 
dvě části (250 m/stoupání 5 m a 350 m/klesání 10 m). Časový limit 105 min pro kategorie 
E-Open a E-Junior, 120 min pro E-Para. A-Z kontroly nemají rozhodovací stanoviště. 

Klasika (A): 8 kontrol s volným pořadím, 1 klastr se čtyřmi časovými kontrolami na 
začátku trati, délka 350 m. Bez limitu. 

TempO: 6 stanovišť po 5 úlohách, délka 0,7 km, stoupání 10 m 

Mapy: Klasika:  Slovanka Trail 2017, ISSOM, 1:4 000, E=2,5m, mapoval J. Picek, 
stav červen 2017, revize pro trail-o L. Forst 
TempO: Slovanka 2016, ISOM, zvětšenina z mapy 1:10 000 do 1:4 000, E=5m, 
mapoval J. Picek, stav 2016, revize pro trail-o a aktualizace L. Forst červen 2017 

Mapy pro klasiku budou mít rozměr A4, na startu budou euroobaly. Laserový tisk. 

Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o. TempO bude měřeno ANTem. 

Zero tolerance: Zero odpověď je možná, pokud všechny lampiony stojí na jiných objektech, nebo 
alespoň 3 m mimo správný objekt, nebo na správném objektu, ovšem alespoň o 3 m 
nebo 90° mimo správnou polohu. 

Terén je velmi kamenitý a lampion není možné za všech okolností umístit s decimetrovou 
přesností. V lese je obrovské množství objektů a stavitel s oponentem kontrolovali jejich 
vzájemné pozice pouze v bezprostředním okolí kontrol. Při prvním průchodu trati nevzal 
oponent do ruky buzolu! 

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



Dohlášky: Dohlášky na klasiku na místě pouze do počtu map. Dohlášky na TempO na místě. 

Vklad: Dospělí: klasika E: 200 Kč, A: 100 Kč, TempO E: 100 Kč. Junioři 50%. 
Platba v hotovosti na prezentaci. 

Parkování: Klasika:  Vozíčkáři na parkovišti Sedmidomí (50°46'14.091"N, 15°12'57.849"E), velmi 
omezený prostor. Ostatní dle možností na parkovištích v obci Horní Maxov, např. 
50°45'50.304"N, 15°12'53.004"E. 
TempO: Vozíčkáři na parkovišti na Slovance (50°46'23.074"N, 15°11'46.803"E), velmi 
omezený prostor. Ostatní dle pokynů pořadatelů foot-o závodů v obci Hrabětice. 

Prezentace: V sobotu na parkovišti Sedmidomí do 13:00. V neděli do 9:00 v centru ve stanu pod 
„muším křídlem“ TrailO.cz naproti jižnímu rohu chaty Slovanka. 

Start: Klasika:  Intervalový, bez startovní listiny, kdykoliv mezi 13:00 a 14:00. Nachází se na 
lesní cestě asi 300 m na západ od parkoviště Sedmidomí. 

TempO: Intervalový, bez startovní listiny, kdykoliv mezi 8:30 a 9:30. Stanoviště jsou na 
krátkých odbočkách z lesní cesty vedoucí od chaty Slovanka na Sedmidomí, po níž vede 
cesta na start a z cíle footových závodů; první stanoviště je cca 70 m od Slovanky. 
Trať závodu TempO zůstane postavena až do konce souběžného footového závodu TJN 
na KT. Zájemci o náborový trénink ji mohou absolvovat samoobslužně (mapy a řešení 
budou na stanovištích), anebo požádat v trailovém stanu (viz Prezentace) o rozhodčího, 
který půjde se závodníkem a změří mu jeho časy. 

Vzdálenosti: Praha - centrum závodů (Slovanka): 

Klasika centrum:  parkoviště Sedmidomí 
Horní Maxov – Sedmidomí 
Sedmidomí – start 
 
cíl – Sedmidomí 

TempO centrum: Slovanka 
parkoviště Slovanka – centrum 
parkoviště Hrabětice – centrum 
centrum – start 
cíl – centrum 

120 km, cca 1,5-2 h 

50°46'14.091"N, 15°12'57.849"E 
0,8 km + 30 m přev. 
0,3 km + 20 m přev. 
prosíme choďáky o pomoc pro vozíčkáře 
1,0 km + 10 m přev. 

50°46'21.217"N, 15°11'51.030"E 
0  
0,8 km + 70 m přev. 
0 
0,5 km + 10 m přev. 

Občerstvení: Na klasice voda na přerušení trati. Veřejná stravovací zařízení v Horním Maxově a 
Hraběticích. 

WC: Mobilní bezbariérové WC po oba dny v centru (na Slovance). 

Šatny, mytí: Pořadatel nezajišťuje. 

Výsledky: Kompletní předběžné výsledky budou vyhlášeny bezprostředně po skončení závodu. 
Oficiální výsledky budou každý den večer k dispozici na webu závodu. 

Vyhlášení: 25. 6. co nejříve to bude možné v souladu s průběhem footového závodu ve sprintu. 

Jury: Dušan Furucz, Jana Kosťová, Martin Locker. 

Námitky a 
protesty: 

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

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel 

hlavní rozhodčí 

stavitel 

oponent 

Libor Forst 

Lenka Forstová 

Libor Forst 

Lenka Forstová 

Informace: http://mfp.mff.cuni.cz/slovanka2017, mailto:slo2017(zavinac)mff.cuni.cz 

   

 V Praze dne 20. 6. 2017 Libor Forst, ředitel závodu 

 


