
Mezinárodní mistrovství České republiky v Trail-o,  

Mezinárodní mistrovství České republiky v Temp –o 2012 

Český pohár – noční trail-o 
 

Termín:  21.-22.4. 2012 

Pořadatel:  SK Prostějov 

Centrum:  oba dny Skřípov, pohostinství U Macha (v těsné blízkosti kostela) 

Terén:  všechny závody proběhnou v uzavřeném a oploceném areálu bývalého muničního      

skladu, smrkový les s detaily, výškově málo členitý. 

 

Mapa:    Posádka 1:5000, ekv.5m, upřesnění pro trail 2012, mapový klíč ISOM 

Program:  Sobota 21.4.       14,00  první část MČR trail-o  middle, odpovědi jen A nebo Z, bez   

rozhodovacích stanovišť (1,6km, cca 20 kontrol) 

                    21,00 noční trail (1,7km, cca 15 kontrol) 

    Neděle 22.4.      9,00 druhá část MČR trail-o  long (2,5km,cca 20 kontrol) 

                   11,00 MČR Tempo-o (5 stanovišť á 3 kontroly) 

Kategorie:  E open, E para (pro registrované v Trail-o) 

                     A open, A para, A junior (do 16ti let) pro neregistrované 

 

Tratě:  pouze po asfaltových cestách, převýšení do 20 m limit cca 100-135 minut 

Pravidla:     Soutěží se podle platných českých pravidel Trail-o, na časových kontrolách bude         

jeden časoměřič. Kontroly s odpovědí Z budou použity jen u kategorie E (mimo závod 

Middle).  

U závodu Temp-o penalizace za nesprávnou odpověď 45 sekund. 

Pro MČR v trail-o se sčítají výsledky z obou denních závodů 

 

Přihlášky:   nejpozději do 14.4. emailem na adresu  pavel.dudik @ seznam.cz 

Presentace:  21.4. do 13,00 v centru závodu 

Vklady:   50Kč  za závod, registrace pro trail-o za poplatek 30,-Kč, vše při presentaci 

Vzdálenosti:  Centrum - starty  3-4km, možno dojet autem až ke startu. 

Vyhlášení:  22.4. 13,00 v centru 

Jury:      Složení bude oznámeno v den konání závodů 

Protesty:  s vkladem 100Kč, dle pravidel 

Občerstvení:  v centru, v sobotu večer je možno v pohostinství zakoupit k večeři guláš s knedlíkem, 

nutno ale objednat předem společně s přihláškou. Cena 70,-Kč. 



Parkování:  na plochách kolem centra 

WC:      bezbariérové v centru 

Ubytování:  ubytovna Drahany  175,-Kč za noc, 24 km od centra   

http://www.drahany.wz.cz/ubytovna.html   (Bezbariérová) 

Penzion Pohoda Šubířov cca 300,-Kč za noc,  5 km od centra   

http://www.penzion-pohoda.eu/cz/index.php?x=00  

Hlavní funkcionáři:   ředitel Dušan Vystavěl 

Stavitelé tratí, kontrola:  Pavel Dudík, Boris Dvorský, Marcel Skřivánek 

Informace:  http://www.ob.skprostejov.cz/trail 

  Technické – Pavel Dudík, pavel.dudik@seznam.cz   tel. 737 257 086 

  Organizační- Dušan Vystavěl, orienteering@geodetika.cz  tel. 602 730 417 

V Prostějově   14.3. 2012 
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