
LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN 2013 

P O K Y N Y 
 
Datum a místo konání:      středa  1. 5. 2013     Terezín   
 
Centrum:    Sokolovna Terezín                   50° 30' 29.93" N,  14° 08' 46.28" E   
               závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky, mytí… 
 
Pořádající orgán:      Ještědská oblast sekce OB ČSOS (E1, E3) 
 
Pořádající subjekt:    Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 

ve spolupráci s SK orientačního běhu Roudnice nad Labem 
 
Typ závodu:   etapový pěší denní orientační závod jednotlivců ve sprintu, s pevným a volným 

pořadím kontrol   
 
Zařazení do soutěží: Ještědský pohár sprintů (JePS) – E1, E3 

náborový závod pro všechny věkové skupiny – E1, E2, E3 
 
Závodní kategorie:      Litom ěřický tulipán : sdružené kategorie DH -14,18,21,35,50-     

                  pro výpočet JePS:  DH -10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,H70- 
               nábor:     N 

 
Místo a čas prezentace:  středa 1. 5. 2013    od 8:00 v Centru 
         závodníci uvedení ve startovní listině mohou prezentovat až po doběhnutí E1 
         dohlášky a změny: při prezentaci, do počtu volných map a za zvýšené startovné 
                                         způsob placení startovného: v hotovosti při prezentaci 
 
Parkování:           Organizované 250 m od centra, parkovné se neplatí     50° 30' 25.78" N,  14° 08' 38.46" E  
                              Parkování v areálu sokolovny a přilehlé ulici je zakázáno. Bude bezpečnostní služba. 
                              E1: možnost krátkodobého zaparkování u startu a cíle, auta hráčů golfu mají přednost!!  
 
Šatny:                   Jako šaten je možné využít tělocvičnu v suterénu budovy sokolovny. Nemá žádné 

       vybavení. Do tělocvičny se přezouvá. 
 
Předpokládaný čas vítěze:             E1: 15 min,     E2: 15 min,     E3: 20 min    
 
Startovní listiny:   Souhrnné pouze v Centru 
 
Vzdálenosti:         E1: Centrum - start / cíl 1300 m (modrobílé fáborky) 

       E2: Centrum - start   100 m (neznačeno),   cíl - Centrum  200 m (neznačeno). 
       E3: Centrum - start   50 m (neznačeno),   cíl v Centru. 

 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  Není. 
                              Pro E1 a E3 doporučené zakrytí dolních končetin! 
                              Pro E2 se nedoporučují boty s hřeby. 
 
Popis terénu:        E1 -  golfové hřiště a část opevnění (podrost, minimum cest) 
                              E2 – centrum města 
                              E3 – pevnostní 
 
 
 
 



Mapy:   E1:  KOTLINA, 1 : 4 000, E 2m, stav III-IV/2013, autor T. Novák, A4 
              E2:  MĚSTO, 1 : 4 000, E 2m, stav I-III/2013, autor T. Babický, A4 
              E3:  RAVELIN XVIII, 1 : 4 000, E 2m, stav II-III/2013, autor T. Babický, A4 
              trénink:  KAVALÍR VI, 1 : 4 000, E 2m, stav I-III/2013, autor T. Novák + T. Babický, A4 
             zpracování map OCAD, tisk laser, mapy nebudou vodovzdorně upravené 
     Použití zvláštních mapových symbolů uvedeno na mapě, nejdůležitější: 

výrazný strom           zelené kolečko 
vegetační objekt      zelená tečka (malá, velká) 
vstup do podzemí             černé orientované V  
jiný objekt      černý křížek 

 
Zakázané prostory: Vyznačeny v mapě, bude rozhodčí s fotoaparátem s teleskopem! 

E1:  greeny, odpaliště, farawaye, bunkry, tréninková plocha 
Je zakázáno překonávání vodoteče mimo mostky a oplocení v celém prostoru golfového hřiště. 
E2, E3:  prostory stavebních prací – opravy opevnění 
E3:  + plocha fotbalového hřiště 
Obecně je zakázáno: vstupovat do okrasných záhonů, předzahrádek restaurací, přelézat zaparkovaná 
auta, neuposlechnout výzvy veřejného orgánu a samozřejmě nepozdravit starostku města 

 
Nebezpečné prostory a jiná nebezpečí: 

E1: Vyznačeny v mapě, provozování golfu je po dobu závodu omezeno, přesto se doporučuje 
vyhnout letícím golfovým míčkům (létají skoro všude) a rozlíceným hráčům golfu, viz zakázané 
prostory. 

!!!   Cesta na start/z cíle překonává frekventovanou silnici bez regulace dopravy   !!! 
E2: V průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných prostorách města bez jakéhokoliv 
omezení dopravy! 
E1, E2 a zejména E3: Závodníci se pohybují po opevnění i v podzemních chodbách opevnění, je 
třeba dbát maximální opatrnosti v těchto prostorech!! 
E3 – závodníci mohou překonávat lávku, část bez zábradlí, podlahové desky letité - zákaz běhu, 
pouze chůze, na mapě označeno fialovými !!, v terénu označeno červenými fáborky. 
Pozor klíšťata! 

Doporučuje se číst bedlivě popisy kontrol a být opatrní. 
 
Čas 00 startu a způsob startu:  

E1    9:00 – 9:40     E2  11:40 – 12:10     E3  15:00-15:40 
                     průběžný a volný start - na startovací krabičku 

Závodník se dostaví v uvedeném časovém rozpětí na start, minimálně jednu minutu před svým 
startem, vynuluje SI čip a provede kontrolu nulování, odstartuje, mapu si odebírá sám, místo 
mapového startu – označeno lampiónem. 
Mapy jsou označeny pouze podle sdružených kategorií + N (například závodník kategorie H12 si 
bere mapu označenou H14,  D45 > D35 apod.). 
Rozhodčí startu má právo změnit pořadí a čas startu jednotlivých závodníků.  

Doporučuje se dostavit se na start nejpozději 10 min před koncem času startu. 
 
Druh označování závodních průkazů:  SportIdent;   
 V případě poruchy SI - ražení do R políček na mapě, kontrola při vyčítání SI. 
 
Délky a typ tratí: Orientační délky tratí jsou uvedeny u sledů kontrol. 

Všechny kategorie mají více postupů (1-3) s pevným pořadím dvou kontrol (N pouze v E1). 
Závodník si volí sám, v jakém pořadí ten který postup s pevným pořadím kontrol absolvuje 
(volná volba pořadí). U postupů s pevným pořadím kontrol je libovolný směr postupu. 

!!!   Výjimka E3 H21 postup 64 ->77   !!! 
Zde je pořadí pevně dáno a oražení kontrol v opačném pořadí je chyba.  
Kontroly s pevným pořadím jsou vyznačeny v mapě spojením (bez šipky), ve sledu kódů kontrol pak 
vyznačeno zvlášť: <> volitelné pořadí  a -> povinné pořadí. 



Vybavení kontrol: stojan s lampiónem, SI jednotkou a kleště, některé kontroly ve zvláštních stojanech,  
                                případně jinak připevněny (i bez stojanu), na některých kontrolách je rozhodčí. 
 
Popisy kontrol: pouze popis všech kontrol pro každou E, v piktogramech, pouze v Centru, pro E1 i na  

startu + sled kódů kontrol pro jednotlivé E a kategorie, s vyznačením kódů kontrol s povinným  
pořadím. 
Pro popis picto použit zvláštní symbol: roh zdi (v budově)    

 
Časový limit - čas uzavření cíle:  

Je dán absolutním časem (v daném čase budou všechny kontroly staženy) 
           E1  10:10 !!          E2: 12:40          E3: 16:10 

 
Cíl:      Samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají. 

Po oražení cíle žádáme závodníky, aby bezprostředně opustili prostor cíle a nebránili dalším  
závodníkům v doběhu, a vyčetli si co nejdříve SI v Centru. V cíli k pití voda. 

 
Mytí a WC :   Omezeně v Centru + mobilní (před sokolovnou). 
 
Vyhlášení vítězů:  Cca v 16:30 celkové po sdružených kategoriích za 3E  + mikrosprint. 
 
Složení jury:         Eiselt Miloš, Přinda Oldřich, Nehasil Vladislav 
 
Protesty:                  Během závodu písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, po ukončení závodu 
                                  písemně s vkladem zaslat na adresu: Tomáš Babický, Družstevní 34/7  412 01 Litoměřice 
 
Doplňující informace:       Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
                                             První pomoc v centru. 
                                             V prostoru centra je možné na určeném místě postavit oddílové stany. 
 
Další nabídka:     V centru bude možné zakoupit triko s emblémem TULIPÁNU a mapku Terezína. 
                              K dispozici bude i tréninková mapa. 
                              Je možné navštívit automuzeum, účastníci akce mají slevu. 
                              Doporučuje absolvovat prohlídku opevnění s výkladem, začátky prohlídek každou celou  

hodinu od 9 – 16 hod., vzdálenost od Centra cca 500 m, vstupné 50/30 Kč. Délka   
prohlídky cca 40 min.  

     Stravování (občerstvení) - v Centru stánkový (základní sortiment), restaurace autokempu  
            + veřejná zařízení. 
 
      Informace k akcím v centru. 

 
Hlavní funkcionáři:       ředitel akce       -     Zuzana Bendová 

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

E2  Petr Nosek 
 
Litoměřice  22. dubna 2013. 


