
O pohár Trilobitu 
 

Trilobit Barrandov vyhlašuje na rok 2018 nultý ročník seriálu „O pohár Trilobitu“. Do seriálu 

budou zařazeni vždy všichni účastníci nejdelší trasy, samozřejmě s jejich souhlasem.  

Hromadný start bude pokaždé cca mezi 6:30 a 7:00 hod., upřesníme předem. Do závodu lze 

odstartovat i později, výsledný čas i tak započítáme do celkového seriálu, účastník tím ale ztratí 

možnost na přední umístění v daném závodě. Registrace bude probíhat přímo na startu, každý 

obdrží itinerář a kontrolní kartu, kterou potom odevzdá v cíli. Startovné na jednotlivé akce se 

bude pohybovat od 50 do 100 korun, na každé akci jsou jiné odměny, někde i občerstvení. Na 

trase budou rozmístěna kontrolní stanoviště s živými nebo vlastními kontrolami. Každá minutá 

kontrola bude penalizována, rozhodovat bude cílová komise. Za tři minuté kontroly bude 

následovat diskvalifikace.  

V tomto ročníku budeme zatím hodnotit zvlášť pouze kategorii mužů a kategorii žen. Systém 

bodování bude – první místo 100 bodů a dále systémem nejlepší čas/jednotlivé časy všech 

dalších v pořadí.  Na jednotlivých akcích bude vždy oceněno prvních pět v pořadí a tři nejlepší 

ženy. Výsledky zveřejníme vždy co nejdříve po akci a to na webových stránkách 

www.trilobitbarrandov.eu a na Facebooku ve skupině Pochody s Trilobitem. Celkové vyhlášení 

nultého ročníku proběhne po jeho skončení, čas a místo včas oznámíme.  

Budeme se snažit, aby trasy vedly co nejméně po asfaltu, někde se tomu ale zcela jistě 

nevyhneme. Start a cíl je vždy volen v dobrém dosahu dopravy, zatím se s našimi akcemi 

nepouštíme dál, než jsou hranice Středočeského kraje.  

Společně si popřejme, ať se nultý ročník „O pohár Trilobitu“ vydaří a zde je výčet akcí: 

 

1. 24. 2. 2018     Zimou nezimou                             Černošice, žst  – Zbraslav             52 km 

2. 31. 3. 2018     Středočeská 60                              Kolovraty, žst  – Kolovraty          60 km 

3. 28. 4. 2018     Karlštejnská tlapička                    Karlštejn, žst – Karlštejn              50 km 

4. 30. 6. 2018     Memoriál kamenného brouka   Praha-Lhotka – Praha-Lhotka    75 km 

5. 4. 8. 2018       Kudy chodili trempové                 Petrov u Prahy, žst – Pikovice    50 km 

6. 1. 9. 2018       Čtyři řeky s Trilobitem                  Zbraslav, žst – Štěchovice           50 km 

7. 27. 10. 2018   Do Holyně bez holinek                 Beroun, žst – Praha-Holyně        50 km 

8. 1. 12. 2018     Křížem krážem po kopečkách     Zdice žst, – Zdice                           50 km 

 

http://www.trilobitbarrandov.eu/

