
Máte na orienťáku rádi práci s mapou?  Baví Vás číst podrobnosti a detaily mapy? Máte také 

někdy pocit, že při závodě stačí jen rychle běžet do prostoru kontroly a mapa  se nemusí 

moc sledovat? Chcete mít při závodě dostatek času na orientování  a nehonit čas?  Pak 

právě pro Vás je tu možnost si vyzkoušet disciplínu Trail a to hned ve třech závodech 

pořádaných o víkendu 21.-22.5 v Kroměříži a v Čechách pod Kosířem. 

Informace naleznete zde: 

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

Toto odvětví OB je v povědomí většinou jako  "to pro ty vozíčkáře", ale správněji by mělo být 

"také pro ty vozíčkáře". Ti se totiž mohou závodů účastnit jako rovnocenní soupeři i s 

chodícími či běhajícími. 

 V trailu totiž nerozhoduje rychlost pohybu v terénu, ale jen práce s mapou. 

Úkolem závodníka je projít po cestách trasu dlouhou 1-3km a řešit na ní jen úkol: který z 

lampionů v terénu je ten zakreslený v mapě. 

Při závodě obdržíte na startu mapu se zakreslenými kontrolami a můžete se pohybovat 

pouze po určené cestě. V prostoru každé kontroly se nachází  několik lampionů a vy máte 

určit, který z nich je přesně uprostřed kolečka v mapě. 

Trať mívá kolem 20ti kontrol a časový limit  kolem dvou hodin. 

Závodník za každou správně určenou kontrolu dostává jeden bod. Aby se při shodě bodů 

dalo rozlišit pořadí, bývají ještě zařazeny 2-3 časové kontroly. Zde závodník vidí před sebou 

v terénu také několik lampionů, ale mapu obdrží až okamžiku, kdy se začíná měřit čas. 

Zapisuje se zde jak dlouho trvá rozhodnutí, který z lampionů v terénu je  ten zakreslený v 

mapě. Při závodech budou používány mapy 1:5000. V sobotu se bude závodit v 

Podzámecké zahradě v Kroměříži, v neděli pak v okolí Čech pod Kosířem. 

V neděli bude dopolední závod dokonce  Mistrovstvím ČR  v Tempo. To je závod, který se 

skládá jen ze samých časových kontrol. Dojdete na stanoviště a uvidíte před sebou 6 

lampionů. Při spuštění  stopek  dostanete do ruky 3 výřezy mapy, z nichž na každém je 

jedna zakreslená kontrola. Měří se čas potřebný na odpovědi, který z lampionů je zakreslený 

na mapě. Takových stanovišť navštívíte několik.Chce to soustředění, rychlé a přesné čtení 

mapy a popisů kontrol a ztotožnění objektů v terénu se zákresem na mapě. 

 

Zejména ve Skandinávii má toto odvětví OB hodně příznivců, mnozí orienťáci se tam sjíždí 

na závody, které jsou skoro každý týden. Mistrovství světa v Trailu se pořádá souběžně s 

Mistrovstvím světa  v pěším OB a našim závodníkům se už podařilo dovézt i medaile. Přijďte 

si vyzkoušet novou disciplínu OB, příjemně se u ní pobavit. 

Podrobnosti o trailu lze nalézt   na www.trailo.cz. Pokud znáte ve svém okolí nějakého 

orienťáka, kterého by mohlo zajímat soutěžení pouze ve čtení mapy bez běhání, informujte 

ho prosím o těchto závodech. 

  

  


