
 

Mistrovství ČR PreO 
Český pohár TempO  

 

13.-14.6.2020  
Dvůr Králové n/L., Rudník 
 

Rozpis 
 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure 
 
Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking 
 
Centrum závodů:   
13.6. (TempO, MČR PreO 1) – Dvůr Králové nad Labem, Americana bar  (50.4447575N, 
15.8159917E). Bar je bezbarierový, dá se objednat z jídelního lístku kde co. 
  
14.6. (MČR PreO 2) – Rudník – Leopoldov, pod širým nebem u budovy oblastního pracoviště KRNAP 
(50.5863472N, 15.7560175E). K dispozici jedna vozíčkářská Toika, bez občerstvení. 
 
Prezentace:  v centru závodů po oba dny, 13.6. mezi závody TempO a PreO, 14.6. do 11:00 
 
Kategorie:  Mistrovství - Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 2000 a mladší, 

nemá Zero) 
   Veřejný závod – A (nemá Zero) 
 
Ražení PreO: SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí 

závodník mechanicky vlastním špendlíkem do průkazky na rubu mapy. 
 
Přihlášky:  do 10.6.2020 přes ORIS, ve vyjímečných případech na predseda@o-

adventure.cz 
 
Vklady:   Open, Para 250 Kč za jeden závod 
   A, Junior 100 Kč za jeden závod 
   půjčení čipu: 50 Kč za jeden závod 

Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300, VS číslo 
klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné MČR TrailO“.  
Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti. 

 
Předpokládané parametry tratí: 
    TempO, 5 stanovišť, na každém 5 úloh 

MČR PreO 1, 26 kontrol, 2 TC 
   MČR PreO 2, 28 kontrol, 2 TC 
 
Terén:  TempO – čistý les, místy podrost, členitý terén po dolování 
   MČR PreO 1 – čistý les, skalky, členité terénní tvary 

MČR PreO 2 – čistý les, četné zbytky po těžbě zlata (jámoviště) 
 
Po oba dny důrazně doporučuji vozíčkářům asistenty.  
 
TempO bude relativně v pohodě, lesní cesta/pěšina lehce do kopce, ale trať je 
krátká, bez kořenů a kamení. V nejhorším rozhodčí na stanovištích pomohou. 
 
PreO1 – tři krizové části:  
1) cesta na start: do kopce po zpevněné lesní cestě. Bez silného asistenta to 

nepůjde. 



2) cesta mezi časovkou a mapovým startem: Prudký sjezd po škaredé cestě, 
která je místy s bočním sklonem. 

Trasa závodu OK, pěšina celou dobu mírně z kopce, měkčí povrch. 
3) z cíle ven z lesa na asfaltku: velmi ošklivý povrch – kameny a kořeny v délce 

cca 100m. V případě, že si Váš asistent nebude vědět rady, požádejte někoho 
z kategorie Open o další pomoc.  

 
PreO2 – dalo by se i bez asistenta, ale s ním to bude o moc jednodušší. Trať 
mírně stoupá, povrch lesní široké cesty je makadam/uježděná hlína. V lese 
můžete potkat jedoucí auto z osady za lesem. Nejkrizovější místo je z centra 
k lesu, to je dost krpál, tady bude asistent potřeba. 

 
Mapy:   1:4 000, E 2.5m. stav 05/2020, ISSprOM2019, autor: Tomáš Leštínský 

Mapy jsou původně lesní desítky, převod do ISSprOM byl proveden změnou 
měřítka a překlasifikováním mapového klíče. Lokálně byla mapa pro potřeby 
TrailO dopřesněna. 
 

Vzdálenosti:  TempO: Parkoviště-centrum závodu: do 150m 
     Centrum-start: 800 m / 30m (90% po asfaltu) 
     Centrum-cíl: 1000 m 
 

MČR PreO 1: Parkoviště-centrum závodu: 150m 
     Centrum-start: 1000 m / 80m (40/60 asfalt/lesní cesta) 
     Centrum-cíl: 600 m 
 

MČR PreO 2: Parkoviště-centrum závodu: 0m 
     Centrum-start: 250 m / 20m (lesní cesta) 
     Centrum-cíl: 900 m 
 
Délky tratí:  TempO: 300 m/10m 
   MČR PreO 1: 1000 m 
   MČR PreO 2: 700 m/20 m 
    
Start 00:  TempO – 11:00 
   MČR PreO 1 – 14:00 
   MČR PreO 2 – 11:00 
 
Startovní listina:  na webu závodu a v ORISu ve čtvrtek před závodem 
 
Zero tolerance:  není. Je-li kontrola na správném objektu, není to zero.  
 
Výsledky:  MČR PreO je dvoukolový závod, tzn. výsledek mistrovství je dán prostým součtem 

PreO 1 a PreO 2. 
 TempO klasicky tak jak vždy. 
 
Vyhlášení výsledků: Oba závody budou vyhlášeny v sobotu po PreO 2 v Rudníku. 
 
Omezení účasti:  Dle aktuáního nařízení vlády o počtu lidí na sportovní akci. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
 
Jury: Bude k dispozici na nástěnce v centru závodu. 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent - Robert Muller 
  
Informace:   http://www.o-adventure.cz 
 
GDPR:  Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační 

a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a ORISu. 


