
 

Přebor Krkonoš  
TrailO Adventure 

 

Vrchlabí, 8.9.2019  
 

Pokyny 
 
                                  Orienteering Adventure (PreO + TempO)                      %           
 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure, TJ Spratak Vrchlabí, KRNAP 
 
Partneři závodu: Město Vrchlabí, ATL elektro, F-Gastro, Ella home deco, Reklamy HOR, Hotel Pasáž 

ZVON, Infocentrum Vrchlabí, Byt-Tex Hana Vlachová 
 
Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking 
 
Centrum závodů:  Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání – Krtek, Vrchlabí  

GPS: 50.6268961N, 15.6069781E. K dispozici jeden bezbariérový záchod. 
 
Parkování: za klášterem u hřbitova v těsné blízkosti centra závodu 
 
Prezentace: v centru závodů 9:45-12:00 
 
Asistenti:  pořadatel nezajišťuje 
 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
 
Občerstvení: Bude připraveno drobné občerstvení. Na oběd doporučujeme restauraci Botta 

café, případně další na náměstí TGM. 
 
Kategorie:  Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 1999 a mladší) 
 
Dohlášky:   možné do počtu volných map 
 
Vklady:   Open, Para, Junior 100 Kč za jednu etapu 
 
Terén:  parkový typ terénu, otevřený terén, vegetační detaily, ideální sjízdnost 
  
Závodní prostor: Zámecký park Vrchlabí. Mimo svůj závod jsou závodníci povinni setrvávat mimo 

prostor závodu, případně v centru závodu.   
 
Zero tolerance: Není. Kontroly nejsou cíleně stavěny s nachytáním na zero toleranci (+- 1 metr), 

berte to v potaz při řešení = jako orienťák, čtení mapy. Pokud kontrola stojí tak 
nějak tam, co má a není tam něco, proč je to 100% Z, pak to Z není. 

 
Vzdálenosti:  Parkoviště-centrum závodu: 50-150 m 
 
   Centrum-start TempO: 0 m 
   Centrum-cíl TempO: 100 m 
   Centrum-start PreO: 150 m 
   cíl TempO-start PreO: 50 m 
   Centrum-cíl PreO: 0 m 
 
Mapa:   Krtek 2, 1:4 000, E 2m, A4, bez vodovzdorné úpravy 
   Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2019 

    



Stromy mohou být znázorněny zeleným kroužkem (výrazný strom), zelenou 
tečkou (malý samostatný strom) nebo bílým kolečkem (běžný strom s velkým 
půdorysem koruny). Pro všechny varianty je použit piktogram „výrazný strom“. 

 
Speciální mapové značky:  O – lampa 
     X – herní prvky, průduch Krtka 
     X – vývrat 
 
Parametry tratí: TempO – Délka tratě 150m, 5 stanovišť A-F, 5 odpovědí na každém 

PreO – Délka tratě 900m, 26 kontrol A-Z, jedna časovka před startem,  
 
Limit PreO:   100 minut 
 
Zakázané cesty:  V mapě jsou zakázané cesty označeny tlustou fialovou čarou přes cestu. 

V prostoru závodu to není nijak označeno, dbejte fair play a nevstupujte, kam 
nemáte. 

 
Start: možný od 10:00 do 11:50. Pokud má někdo ambice zúčastnit se i doprovodných 

závodů, pak povinné pořadí je TempO, PreO, Skorelauf, Open a startem v TempO 
nejpozději do 10:20, pak už to pravděpodobně nestihne. 

    
Průběh závodu: Závodníci odchází ve svůj startovní čas k prvnímu TempO stanovišti, kde se řídí 

pokyny rozhodčího. Po absolvování pěti TempO stanovišť pokračuje závodník na 
PreO, kde absolvuje časovku a následně pak trať. V cíli odevzdá závodník 
průkazku/mapu a závod pro něj končí. Je možné si mezi TempO a PreO dojít na 
WC do centra závodu. 

 
Startovní listina:  není, startuje se v libovolný čas dle situace při závodě. 
 
Cíl: u vrat Krtka, zde se stopuje čas. 
 
Výsledky:  Průběžně k nahlédnuti v centru závodu. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
 

Jury: bude nabídnuta: Jana Kosťová, Markéta Šimková, Dušan Furucz, bude-li změna, 
bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu 

 
Průběh akce: Akce zahrnuje čtyři závody: TrailO (TempO + PreO), Skorelauf a Open. Pokud má 

někdo ambice zúčastnit se všech závodů, pak povinné pořadí je TempO, PreO, 
Skorelauf, Open a startem v TempO do 10:45. Poslední start v TrailO je 11:20, 
poslední starty ve Scorelaufu a Open ve 13:00. 

 
Celkové výsledky TrailO Adventure: čas z TempO + čas z časovek PreO + za chybu v PreO části 

100 sekund 
 
Vyhlášení:   V 13:30 v centru závodu. 
 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent – Hanka Doležalová 
 
Informace:   http://www.o-adventure.cz, ORIS 
 
 
GDPR:  Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační 

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

 



Doprovodné závody 8.9.  
 Společná ustanovení 

 
Datum: 8.9.2018 
 
Centrum závodu:  Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání – Krtek, Vrchlabí  

GPS: 50.6268961N, 15.6069781E. K dispozici jeden bezbariérový záchod 
 

Závodní prostor: Zámecký park, klášterní zahrada, náměstí TGM a přilehlé ulice 
 
Občerstvení: Bude připraveno drobné občerstvení. Na oběd doporučujeme restauraci Botta café 

(na náměstí), případně Švejk, Kapitán Nelson, Café U Zvonu 
 
Parkování: nad klášterem u hřbitova v těsné blízkosti centra závodu 
 
Prezentace: v centru závodů 10:00-12:00, závodník nahlásí své jméno, závod a kategorii, ve 

které chce závodit. V případě potřeby mu bude zapůjčen čip. 
 
Startovné: 50 Kč za jeden závod. 
 
Vzdálenosti: Vše je v centru závodu. 
 
Terén:  Město a park s minimálním převýšením 
 
Mapa: Krtek 2, 1:4000, E 2m, A5, stav 08/2019, ISSOM, autor: Tomáš Leštínský 
 
Speciální mapové značky:  O – lampa 
     X – herní prvky, průduch Krtka 
   X – vývrat 
 
Start 00:  11:00, poslední starty ve Scorelaufu a Open ve 13:00 
 
Startovní listina:  není, startuje se do 12:30 v libovolném čase 
 
Vyhlášení:  13:30 
 
 
 
 
 
Kategorie:  Open, Para. Závodu Para se mohou zúčastnit jen závodníci na invalidním vozíku 

bez rozlišení (mechanické i elektrické), závod Open je otevřený pro všechny 
 
Průběh závodu: Závodník přichází na start, kde si vynuluje svůj SI čip a razí startovní jednotku. 

Od té chvíle se měří čas. Závodník dostane mapu s kontrolami, kde číslo kontroly 
je zároveň její bodová hodnota. Od startu je povinný postup na první kontrolu (v 
mapě označeno spojnicí startu a kontroly). Závodník pak navštíví (a do čipu 
narazí) co nejvíc dalších kontrol tak, aby se v daném limitu stihl vrátit do centra 
závodu. Závod končí naražením cílové jednotky a vyčtením čipu na prezentaci. 

 
Parametry tratě: 17 kontrol, 1.5km/ 2.6km po cestách ideálním postupem, 12 metrů převýšení 
   maximální bodové skóre  - 830 bodů 
 
Limit:   Para - 20 minut 
   Open – 10 minut 
 
 
 
 
 
 
 

Scorelauf 



Ukončení závodu: Oražením cílové jednotky v cíli. 
 
Výsledky:  Vítězí závodník s nejvyšším dosaženým score (součet bodů všech navštívených 

kontrol). Při rovnosti bodů je dalším kriteriem čas.  
 V případě překročení limitu se odečítají body z dosaženého skóre progresivním 

způsobem následovně: 
  

čas přes limit [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

penalizace 10 30 60 100 150 210 280 360 450 550 660 780 910 

Po třinácti minutách přes limit už se body neodečítají, závodník díky penalizaci má již score 
vynulované. 
 
Vyhlášení:   13:30, bude vyhlášena pouze kategorie Para 
 
 
 
  
 
 
Kategorie:  Open, Elite 
 
Průběh závodu: Závodník přichází na start, kde si vynuluje svůj SI čip a razí startovní jednotku. 

Od té chvíle se měří čas. Závodník dostane mapu s kontrolami v přesném pořadí, 
v jakém musí kontroly navštívit. Na kontrole narazí kontrolu čipem. Závod ukončí 
v cíli oražením CÍLE a vyčtením čipu na prezentaci. 

 
Parametry tratě: Open – orientačně jednoduchá trať, 800m, 7 kontrol 
   Elite – orientačně náročnější trať, 1900m, 15 kontrol 
 
Ukončení závodu: Oražením cílové jednotky v cíli. 
 
Výsledky:  Vítězí závodník s nejkratším časem a naraženými všemi kontrtolami. 
 
Vyhlášení:  13:30, bude vyhlášena pouze kategorie Open 
 
Upozornění: závodníci kategorie Elite během trati opouští park do ulic města. Provoz ani 

přeběhy silnic nejsou hlídané, dbejte při přebíhání maximální osobní bezpečnosti! 
 
 
 

 

Orientační běh 


