
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 
ve spolupráci s SK orientačního běhu Roudnice nad Labem 

pořádá sportovní a náborovou akci v parkovém a městském orientačním běhu 
 

IV. ročník  

LITOM ĚŘICKÝ TULIPÁN 
 

R O Z P I S 
 

Datum a místo konání:      středa  1. 5. 2013.     Terezín 
Centrum:    Sokolovna Terezín   50° 30' 29.93" N,  14° 08' 46.28" E 
Pořádající orgán:      Ještědská oblast sekce OB ČSOS (E1, E3) 
Pořádající subjekt:    Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 
Typ závodu:   etapový pěší denní orientační závody jednotlivců ve sprintu 

s pevným a volným pořadím kontrol 
 mikrosprint 
Zařazení do soutěží: Ještědský pohár sprintů  (JePS) – E1, E2 

náborový závod pro všechny věkové skupiny – E1, E2, E3 
mikrosprint 

   Závodní kategorie:               H -10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70- 
                                               D -10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65-  
                                               N – nábor  
          Litom ěřický tulipán : sdružené kategorie D -14,18,21,35,50-     

       H -14,18,21,35,50- 
                        mikrosprint: -40 kg, -60 kg, -80 kg, -100 kg, 100- kg 
 
Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro p řihlášky:     

přes systém ORIS  
počet účastníků omezen na 300  (mimo nábor) 
řádný termín:         pondělí   22. duben 
dohláška:               pátek  26. duben  
při prezentaci: jen do volného počtu míst 

                                               mikrosprint:  přes systém ORIS a při prezentaci 
Výše vkladu:   

 3E jednotlivá E mikrosprint 

kategorie 

řádný 

termín dohláška 

řádný 

termín dohláška 

při 

prezentaci 

řádný 

termín dohláška 

při 

prezentaci 

DH -14 140 Kč 180 Kč 50 Kč 60 Kč 90 Kč --- --- --- 

DH 16- 200 Kč 270 Kč 70 Kč 90 Kč 120 Kč --- --- --- 

N / -kg --- 40 Kč 40 Kč 50 Kč 

způsob úhrady vkladu:  při prezentaci 
zapůjčení SI-čipu:    40,-Kč/ks 
V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu náhrada 750Kč/čip. 

 
Místo a čas prezentace:   1. 5. 2013  od 8:00 hod v centru 
Předpokládaný čas vítěze:   E1: 12 min;    E2: 15 min;    E3: 15 min;    mikrosprint 5 min; 
Vzdálenosti:    centrum - start a cíl:   

E1: do 1 300 m;   E2: do 400 m;   E3: do 200 m;  mikrosprint 0 m; 
modré fáborky 



 
Ubytování:    pořadatel nezajišťuje, v místě je možné ubytování v chatkách 
                                                http://autocamp.kreta.sweb.cz/ 
Parkování:   organizované 250 m od centra  50° 30' 25.78" N,  14° 08' 38.46" E   
                                                a na veřejných parkovištích v okolí centra 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  není, pro E2 se nedoporučují boty s hřeby 
Popis terénu:   E1 -  golfové hřiště a část opevnění (podrost, minimum cest) 

E2 – centrum města 
E3 – pevnostní 

Možná nebezpečí:   v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných 
komunikacích bez omezení dopravy 

Mapy:             E1:  KOTLINA golf, 1 : 4 000, E 2m, stav II-III/2013, autor T. Novák, A4 
E2:  TEREZÍN, 1 : 4 000, E 2m, stav XI/2012, autor T. Babický, A4 
E3:  RAVELIN XVIII, 1 : 4 000, E 2m, stav XI/2012, autor T. Babický, A4 
mikrosprint:  SOKOLOVNA,  1 : 1 000, E ---, stav III/2013, autor T. Babický, A4 
zpracování map OCAD, tisk laser, mapy nebudou vodovzdorně upravené 

Čas startu 00 a způsob startu: průběžný a volný 
E1  9:00 – 9:40;  E2 11:30 – 12:10;  E3 15:00-15:40;  mikrosprint 13:30-14:00; 

Časový limit: je dán absolutním časem (v daném čase budou všechny kontroly staženy) 
E1: 10:10;           E2: 13:10;              E3: 16:10;            mikrosprint 14:15; 

Druh označování závodních průkazů:  SportIdent 
Mytí :    omezené v centru 
WC:    v centru 
Vyhlášení vítězů:           16:30  v centru, celkové za 3E po sdružených kategoriích 
Stravování (občerstvení): základní v centru + veřejná zařízení - informace na webu akce 
Kulturní vyžití :         podle vlastního výběru, informace na webu akce 
Doplňující informace:     Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
                                          První pomoc v centru. 
                                          V prostoru centra nebude možné postavit oddílové stany. 
          Další informace na webu akce. 
Protesty:   Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení závodu 
                   s vkladem na adresu hlavního rozhodčího: Tomáš Babický, Družstevní 34/7,  Litoměřice 
 
Hlavní funkcionáři:       ředitel akce       -     Zuzana Bendová 

hlavní rozhodčí  -  Tomáš Babický  
stavba tratí   -  E1, E3, mikrosprint  Tomáš Babický 

E2  Petr Nosek 
ek. pracovník  -  Martina Kočárníková 
start   - Pavlína Živcová 
cíl                                -          Petr Nosek 
prezentace  - Jitka Nedvídková 

 
Informace a kontakt:   Tomáš Babický    babickyt@gmail.com  tel.: 737 575 694 

www 
 
Litoměřice  20. ledna 2012. 
 
Rozpis byl schválen PP JeO. 
 


