
7. závod Českého poháru v Trail-O 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu 
 
Pořadatel: SK OB Chrast 
 
Datum: 16.6.2012 
 
Web závodu: http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=888 
 
Centrum: Luže – areál Hamzovy léčebny, budova Klubovna 
 
Kategorie: E-Open, E-Para, A-Open, A-Para. 
Do kategorie E se mohou přihlásit pouze závodníci registrovaní v Trail-O. Registraci je možné 
provést před závodem na prezentaci za poplatek 30,- Kč. 
 
Terén: park v areálu léčebny, výborně sjízdné komunikace takřka bez převýšení 
 
Mapa: Hamzova léčebna, 1:5 000, E = 2.5 m, ISSOM, stav duben-květen 2012 
 
Start: sobota 00 = 14:00, v centru závodu, intervalový, startovní listina nebude zveřejněna dopředu 
 
Časovky: na časovkách bude jeden časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách 
 
Systém ražení: standardní ražení kleštěmi dle Pravidel trail-O 
 
Počet kontrol: E: 15 (, délka trati cca 2 km), A: 10 (1 km) 
 
Přihlášky: do 10.6.2012 přes systém OB Haná nebo na e-mail: prihlasky@obchrast.com 
Přihlášku mailem považujte za zaregistrovanou až po jejím potvrzení, případně kontrolou v seznamu 
přihlášených na internetu ! 
 
Platby: Přihlášky doručené do 10.6.2012 za 50 Kč za jeden závod, později jen dle možností 
pořadatele za dvojnásobek. Startovné se platí při prezentaci. 
 
Parkování: po oba dny v centru závodu 
 
Ubytování: je možné zajistit přímo v areálu léčebny, 190 Kč noc, omezená kapacita, v případě 
zájmu pište prosím na prihlasky@obchrast.com 
 
Prezentace: sobota 16.6. od 10:00 do 15:30 v centru 
 
Občerstvení, WC: v centru, klubovna Hamzovy léčebny 
 
Výsledky: Vyhlášeni budou tři nejlepší ve všech kategoriích 
 
Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace 
 
Protesty: Protesty se podávají s vkladem 200,- Kč na jednu kontrolu k rukám hlavního 
rozhodčího. 
 
 



Funkcionáři: ředitel závodu: Jiří Jansa 
                       hlavní rozhodčí: Lenka Forstová, R3 
  stavitel tratí: Libor Forst 
                       oponent: Lenka Forstová 
Ostatní: 

• Před závodem proběhne doplňkový rychlostní závod v OB vozíčkářů 
• Později odpoledne proběhne doplňkový závod v OB zařazený do rankingu, společně s ním i 

veřejný závod pro širokou veřejnost 


