
Datum konání 26.-29.7.2012

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt Přátelé orientačního běhu Opava

Centrum závodu Velká Kraš, chatový tábor Habina

Závodní program Čtvrtek 26.7 E1 klasika 16:00 Jana Glabazňová

Pátek 27.7. E2 middle 14:00 Pavel Dudík

E3 noční 22:00 Petr Dudík, Jana Glabazňová

Sobota 28.7. E4 klasika 13:00 Jana Glabazňová

Neděle 29.7. E5 sprint 9:30 Tomáš Sochor, Jana Glabazňová

Prezentace Společně s GP Silesia v centru závodů

Středa 25.7. 16:00 – 21:00

Čtvrtek 26. 7. 10:00 – 13:00

E1 E2 E3 E4 E5

16:00 14:00 22:00 13:00 9:30

2000 m 3500 m 4500 m 2300m 0

100 m 100 m 100 m 100 m 0

400 m 1000 m 900 m 800 m 0

Horní Křemen Velký rybník U dubu Vypuštěný

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000

E = 5 m E = 5 m E = 5 m E = 5 m E = 5 m

21 23 18 19 20

Časové kontroly 2 2 2 3

za cílem za cílem za cílem před startem

lampion lampion reflexní proužek lampion lampion

1300 m 1700 m 1400 m 1100 m

Časový limit open 113 min 97 min 96 min 90 min

para 123 min 97 min 96 min 100 min

Startovní listiny budou vyvěšeny v centru a na shromaždišti

Výjimky z pravidel

Na časových kontrolách bude 1 časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách

E2 - middle zkrácený limit, kontroly typu A-Z

Občerstvení v cíli voda

Vyhlášení vítězů Vyhlášení vítězů  v centru GPS, čas bude dopřesněn. 

Vyhlašováni budou vítězové jednotlivých etap a první 3 v celkovém hodnocení. 

Do celkového hodnocení se započítávají 4 nejlepší výsledky z 5 etap.

WC V centru závodů, v blízkosti startu E2 a na trase E3

Jury složení jury bude upřesněno

Protesty Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Ředitel závodu Jana Glabazňová

Advisor Monika Krejčíková

Hlavní rozhodčí Tomáš Sochor

Grand Prix Silesia 2012
Trail - O

Pokyny

Doprava na etapy pěšky, na kole, po dohodě s pořadateli autem. Při průchodu/průjezdu závodním prostorem dbejte 

zásad fair play a neprozkoumávejte terén.

Vybavení kontrol

Délka trati

Start

Vzdálenosti

centrum - shromaždiště

shromaždiště - start

E1 z cíle E1 GPS asi 1 km, cesta bude značena, při využití této možnosti pošlete svůj čip z cíle na vyčtení do centra před 

startem Trail-O

Mapy budou vodovzdorně upraveny, popisy kontrol na mapě

Za překročení limitu o každých započatých 5 minut bude odečten 1 bod

Ražení kleštěmi do papírových průkazů, kleště budou zapůjčeny na startu, průkazy budou vydávány  na předstartu

shromaždiště - cíl

Mapa

Počet kontrol v závodě

E5 - sprint - Shluky kontrol na jednotlivých stanovištích, čas měřen rozhodčím, mapu dostane závodník zapůjčenu na 

stanovišti, přesun mezi jednotlivými stanovišti není započítáván do času. Na rozdíl od závodů Temp-O rozhoduje o vítězi 1. 

počet správných odpovědí, 2. dosažený čas, nesprávné odpovědi nejsou penalizovány. Na stanovišti max. 6 lampionů + 

možnost Z.

Pozorovací stanoviště bude označeno pořadovým číslem kontroly, v případě kontroly s možností pouze A(Z) nebude  v terénu 

označeno



Mapy budou vodovzdorně upraveny, popisy kontrol na mapě

Za překročení limitu o každých započatých 5 minut bude odečten 1 bod

Ražení kleštěmi do papírových průkazů, kleště budou zapůjčeny na startu, průkazy budou vydávány  na předstartu


