
Trail o
Disciplína OB pro každého

Bez rozdílu věku, pohlaví a fyzické 
zdatnosti



Trail není „ OB pro ty vozíčkáře“
ale „OB také pro ty vozíčkáře“

• Země mistrů světa Švédsko a Norsko nemá ani jednoho vozíčkáře.

• Na MS nebo ME  tvoří vozíčkáři sotva 20% účastníků

• Z  20 ti zúčastněných států mají alespoň jednoho vozíčkáře sotva v 
polovině výprav



princip

• Závodí se v určování, který z několika lampionů v terénu je zakreslený v 
mapě.

• Soutěží se s mapou pro OB

• Nerozhoduje fyzická zdatnost

• Je pouze časový limit 30 minut/km 

a 3minuty na kontrolu

• Stačí jít krokem, jde se po dobrých cestách

• Hodnotí se počet správných odpovědí



označení lampionů

• Je myšlené, každý si v duchu určuje sám

• Vždy od leva písmeny abecedy A, B, C, D, E,F 

• Kontrola může mít 1-6 lampionů

• Rozhoduje pořadí viditelné z místa vyznačeného v terénu



Popisy kontrol



Závodní průkaz



Jednoduchá úloha

•



kontroly v terénu- složitější problém



Obtížnější úkol-žádný lampion neodpovídá zákresu v 
mapě – odpověď „Z“



Jednoduchá úloha v parku



výsledky



Pomocné kriterum-čas

• Není to čas ovlivněný fyzickým výkonem

• Na každém závodě tzv. časová kontrola

• Měří se čas potřebný na odpověď

• Za nesprávnou odpověď penalizace v čase



Tempo - 2. disciplína

• Závodí se na čas- jen časové kontroly

• Úkol shodný-určit lampion zakreslený v mapě

• Pevné stanoviště v sedě

• Do poslední chvíle zabránit pohledu do terénu

• Čas se měří s přesností na půl vteřiny

• Obvykle několik map za sebou v jeden čas

• Za špatnou odpověď penalizace 30s



mapa

• Malý výřez mapy, zorientovaný 

• Stanoviště není značeno

• Závodník se musí najít a rychle odpovídat



Tempo pohled



Tempo akce



Tempo procedura

• Posaď se

• 5 lampionů 2 úlohy

• Ukázat v terénu A..B….E

• Čas začíná běžet teď..(zmáčknout stopky)

• Zapisování odpovědí

• U poslední zastavit stopky

• Zapsat odpovědi a čas



Tempo stanoviště



Ukazování lampionů



Pohled závodníka



Deštník- zakrytí výhledu



Základní pravidla

• Do map se začíná dívat, až se zmáčknou stopky

• Mapy se řeší postupně v podaném pořadí

• Až po odpovědi se bere další mapa

• Nesmí se dívat dopředu na ještě neřešené ani zpět na 
již vyřešené mapy

• Platí první odpověď

• Používá se mezinárodní speling „alfa, bravo, 
charlie(čárlí), delta, echo, foxtrot“

• Na závodech s mezinárodní účastí probíhá vše 
anglicky



Časová a tempo kontrola

• Časová kontrola- součást každého závodu

• Většinou na začátku nebo na konci trati

• Nejsou odpovědi zero

• Penalizace 60s

• Tempo kontrola součást Tempo závodu

• Několik stanovišť

• Jsou odpovědi zero

• Penalizace 30s







Mapový server a mapový archiv



Archivují se papírové výtisky

• 1x Svaz – Lenhart doma

• 1x museum Zlín- sbírky historie OB

• 1x Národní archiv

• Současný stav: 8384 map

• Z toho 82% alespoň 1 výtisk

• 13% alespoň v digitální podobě

• 5% nezastoupeno ničím- sháníme

• Papírové výtisky s tratěmi, pomačkané, špinavé

• Digitální podoba často také velmi špatná

• Ročně se vydává na 400 nových map



Namátkou jedna letošní mapa jen v této kvalitě



Papírový archiv na ukázku zde

• Venkovní ukázka trailu:

• V parku 100m vpravo

• Mapa 1:4000

• 4 kontroly vždy dvě z jednoho stanoviště- to označeno na sloupu lampy

• Pohybujte se jen po chodníku podél silnice, neřešte z parku

• Časová kontrola uvnitř v parku - poloha vyznačená na mapě

• Mapa 1:2000   6 lampionů, 3 úlohy, čas se měří společně

• Dvě minuty na jednoho závodníka, proto dvě stanoviště vedle sebe

• Zvolte si tak, abyste nečekali dlouho,časovku třeba napřed 

• Všude může být Z odpověď- žádný lampion neodpovídá

• Výsledky se nehodnotí, je to jen zkouška



Děkuji za pozornost




