
 
 

1O. ročník BORcup – 4. závod 
závod PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 13/14 

foto-orienta ční sout ěž  

R O Z P I S 
 
Pořadatel:   Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 
 
Druh sout ěže:       4. závod  10. BORcup  
                               závod PZL  2013/14 
                               náborová akce pro kroužek „Orieťák“ při DDM Rozmarýn 
                               v rámci akce „ČESKO SPORTUJE“ 
                               otevřený závod pro každého 
 
Druh akce:           denní městská (parková) foto-orientační soutěž 
 
Termín, místo konání a mapa:  ned ěle  29. prosince ,    Litoměřice, 
                                                   Litoměřický TULIPÁN 2012, 1 : 4 000, E 2m, autor Simr 
 
Centrum:               Litoměřice – u Bašty (u nádraží ČD), 50°32'00.84" N, 14°08'14.68" E  
 
Doprava a ubytování : pořadatel nezajišťuje 
 
Platby:    startovné se neplatí – podkladová mapa K č 20,- 
 
Časový program:  prezentace průběžná 9:50 – 10:59 hod. 
 
Kategorie:  OPEN  

            Akce je otev řena pro každého, ú čast není nijak omezena ,  
                     účast možná i ve dvojicích či trojicích, vhodné i s kočárky 

 
Přihlášky:  ORIS  + na místě při prezentaci (do počtu volných map) 
 
Upozorn ění:    V místě shromaždiště není možný úkryt před deštěm a prostor pro 

převlékání. 
 
Parkování:             Pouze na veřejných parkovištích města, v dostupné vzdálenosti je 

jich dostatek. 
 
Upozorn ění:           Akce se koná za každého počasí.  
                                Každý účastník musí mít sebou něco na psaní.  
                                Akce probíhá v centru města bez jakéhokoliv omezení dopravy. Je 
                                třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu. 



                                Všechny účastníky čeká v cíli drobné sladké potěšení. 
  
Za pořadatele:       přátelé kroužku    „Orien ťák“  při DDM Rozmarýn Litoměřice 
Další informace:   Tomáš Babický,    tel. 737 575 694,  e-mail: babickyt@gmail.com 
                                           www BORcup:  http://borcup.mypage.cz/ 

                                           www PZL:   http://www.skpraga.cz/pzl/ 

 
 
Postup : 
Závodník obdrží na startu OB-mapu se zakreslenými místy v centru Litoměřic (kontrola – 
není nijak v terénu označena) a detailními fotografiemi objektů v okolí kontrol. Úkolem je 
přiřadit jednotlivé fotografie (označené písmeny) jednotlivým kontrolám (označeno na 
mapě čísly) do průkazky. 
 
Hodnocení:   
Hodnotí se počet správně přiřazených kombinací čísla kontroly a označení fotografie. 
Při stejném počtu přiřazení rozhoduje o pořadí čas.  
Časový limit 60 min. Účastníci přes limit jsou hodnoceni na konci výsledků. 
 


