
 

ROZPIS 

Pořadatel:  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z. s. 

Datum:  11. – 12. března 2023 

Zařazení do soutěží: 

 Ranking, Český pohár   

Centrum:  Sobota: Univerzita Pardubice – Univerzitní aula Arnošta z Pardubic  
  (50.0496653N, 15.7665203E) 

  Neděle: Areál orientačního běhu Pardubice (50.0297758N, 15.7836411E) 

Program:   sobota 11. 3. dopoledne - TempO 

  sobota 11. 3. odpoledne - PreO 1 

  neděle 12. 3. dopoledne - PreO 2 

Kategorie:  E O, E P, E J, A 

 Kategorie A mají kontroly se Zero odpovědí. Účast v kategorii E J je omezena 
věkovou hranicí 20 let. 

Pravidla:  Soutěží se dle platných Českých pravidel  TrailO: 
https://www.trailo.cz/upload/dokumenty/trail-o/pravidla-trail-22.pdf. 

Systém ražení: 

Do papírových průkazek vlastními kleštěmi. Kleště budou v omezeném 
množství k zapůjčení. Na časovkách a TempO stanovištích bude jeden 
časoměřič, čas bude měřen manuálně. Nebudou rozhodčí na kontrolách. 

Přihlášky: Do 5. 3. 2023 přes systém ORIS, výjimečně na e-mail: dan.locker@seznam.cz 

Vklad:  E O, E P 250 Kč, E J, A 100 Kč za jeden závod. 

Platba převodem na účet 161616850/0600, VS: 11xxxx, kde xxxx je číslo klubu 
dle adresáře v ČSOS (popřípadě v hotovosti na prezentaci) 



Parkování:   

Po oba dny na veřejných parkovištích v okolí centra. Doporučená místa budou 
uvedena v pokynech. 

Prezentace:  

V centru závodu v sobotu 11. 3. 2023 od 9 : 00 do 10 : 00, případně v neděli 
individuálně.  

Jury:   Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace. 

Námitky a protesty: 

Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu nebo staviteli tratí. Protesty písemně 
s vkladem 250 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti výsledkům do 14 dnů 
na e-mail: ondra.macek@post.cz 

Vyhlášení:  Vyhlášení E kategorií v neděli po skončení závodu, každý závod samostatně. 

Občerstvení: 

Pořadatel nezajišťuje. 

WC:  Po oba dny v centru závodu včetně bezbariérového. 

Ubytování: 

Pořadatel nezajišťuje. 

Doprava:  Pořadatel nezajišťuje 

Asistence: Pořadatel nezajišťuje. Neměla by být potřeba, vše bezbariérové, cesty dobře 
sjízdné a prakticky bez převýšení. 

Funkcionáři: 

  Ředitel závodu, stavitel tratí: Daniel Locker 

 Hlavní rozhodčí, oponent:  Ondřej Macek 

GDPR: Účastí v závodech souhlasíte se zveřejněním svých osobních údajů 
v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány 
fotografie. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

Informace: https://srk-ob.cz/trail/pardubice2023, e-mail: dan.locker@seznam.cz 



TempO 
Datum:  sobota 11. 3. 2023 (dopoledne) 

Start:  00 = 10 : 00, bez startovní listiny, intervalový dle příchodu na start 

Parametry: 

7 stanovišť po 5 úlohách, 1,1 km, bez převýšení 

Vzdálenosti: 

  centrum – start: 0 m 

 cíl – centrum: 800 m 

Závodní prostor: 

Univerzitní kampus na Stavařově a les jižně od něj. 

Terén: Areál univerzity. Otevřený prostor se zídkami a roztroušenou vegetací, 
příměstský lesík se slepým ramenem řeky, terénními tvary a skládkou stavební 
suti. Cesta převážně asfalt, část dobře sjízdná nezpevněná cesta, po dešti 
s trochou bláta. 

Mapa:  1 : 4 000, E = 2 m, stav únor 2023, ISSproM 2019-2, autor Petr Fiala, revize 
Daniel Locker 

 

PreO 1 
Datum:  sobota 11. 3. 2023 (odpoledne) 

Start:  00 = 13 : 00, bez startovní listiny, intervalový dle příchodu na start 

Parametry 

  E 24 (+-3) kontrol, 1x3 časové kontroly před startem, 1,3 km, 2 m převýšení 

  A 15 (+-2) kontrol, 1x3 časové kontroly před startem, 1,0 km, 2 m převýšení 

Vzdálenosti: 

  centrum – start: 700 m 

 cíl – centrum: 1 200 m 



Závodní prostor: 

Polabinské louky. 

Terén: Louky okolo slepých ramen řeky s terénními tvary a rozptýlenou vegetací. 
Cesty 100 % asfalt. Minimální převýšení. 

Mapa:  Bajkal Trail 1 : 4 000, E = 2 m, stav únor 2023, ISSproM 2019-2, autor Petr Fiala, 
revize Daniel Locker, formát A4, na voděodolném materiálu (Pretex), tisk Žaket 

 

PreO 2 
Datum:  neděle 12. 3. 2023 (dopoledne) 

Start:  00 = 10 : 00, bez startovní listiny, intervalový dle příchodu na start 

Parametry: 

E 24 (+-3) kontrol, 1x3 časové kontroly před startem, 1,1 km, bez převýšení 

  A 15 (+-2) kontrol, 1x3 časové kontroly před startem, 1,1 km, bez převýšení 

Vzdálenosti: 

  centrum – start: 700 m 

 cíl – centrum: 1 700 m 

Závodní prostor: 

Lokalita Červeňák, bývalé vojenské cvičiště. 

Terén: Bývalé vojenské cvičiště, převážně otevřený prostor s rozptýlenou vegetací, 
jámami a troskami budov. Cesty asfalt či panely, část dobře sjízdná nezpevněná 
cesta, po dešti s trochou bláta. 

Mapa:  Červeňák Trail 1 : 4 000, E = 2 m, stav únor 2023, ISSproM 2019-2, autor 
Ondřej Macek, formát A4, na voděodolném materiálu (Pretex), tisk Žaket 

 

 

 


