
LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN 2015 

P O K Y N Y 
 
Datum a místo konání:      pátek  1. 5. 2015     Úštěk 
 
Centrum:    dům kultury Úštěk                        50° 35' 02.79" N, 14° 20' 33.30" E 
               závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky, WC,                                     
                                               mytí, první pomoc … 
 
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 s pevným a volným pořadím 

kontrol  
 E1 – krátká trať (mírně zkrácená) 
 E2 – precision OB, závodníci nemají k dispozici kódy kontrol, ale pouze jejich 

popisy! Některé kontroly se nacházejí v těsné blízkosti u sebe. 
 E3 – městský sprint (mírně prodloužený) 
 
Zařazení do soutěží:             náborový závod pro všechny věkové skupiny (N) 
 
Závodní kategorie:      Litom ěřický tulipán : sdružené kategorie DH -14,18,21,35,H50,D50-,H65- 

                  pro výpočet:  DH -10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,H65,D65-,H70- 
               nábor:     N 

 
Místo a čas prezentace:  pátek 1. 5. 2015    od 8:15 v Centru - prezentovat se je možné 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:           na Mírovém náměstí v Úštěku, parkování není v kompetenci pořadatelů 
 
Šatny:                   Jako šaten je možné využít sál v centru - u prezentace. Stoly a židle k dispozici, zákaz 
                              vstupu v botách s hroty !! 
 
Předpokládaný čas vítěze:             E1: 30 min,     E2: 10 min,     E3: 20 min    
 
Startovní listiny:   Souhrnné pouze v Centru. 
 
Vzdálenosti:          
     E1: Centrum – start/cíl 1,1 km, -20 +40m   (modré plastové fáborky), není možný příjezd auty 
     E2: Centrum – start/cíl 1,2 km   +10 -20 m (žluté plastové fáborky), cestou se překonává železniční trať!,   
                                                                           je možný dobrý příjezd auty  
     E3: Centrum – start/cíl   0 m 
 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  E1 doporučujeme zakrytí končetin 
                                                                 E3 nedoporučují se boty s hřeby 

      Boty s hřeby se nesmí používat ve vnitřním prostoru centra (start E3 !!) 
 

Popis terénu:        E1:   kopcovatý, zarostlý, minimum cest, kameny, skály – místy značně vysoké 
       E2:   pláž a prostor kempu, většinou travnatý povrh, místy podmáčený, les 
       E3:   centrum města, dlažba 

 
 
 



Mapy:             E1:  BUDINA     1 : 7 500, E 5m, stav IV/2015, autor P. Simr, A4 
E2:  CHMELAŘ 1 : 2 000, E 2m, stav III/2015, autor  T. Babický, A4 
E3:  ÚŠTĚK        1 : 4 000, E 2m, stav III/2015, autor T. Babický, A4 
zpracování map OCAD, tisk laser, papír 100g, mapy nebudou vodovzdorně upravené 

 
     Použití zvláštních mapových symbolů (uvedeno na mapě): 

výrazný strom        zelené kolečko 
vegetační objekt   zelená tečka (malá, velká, ještě větší), zelený křížek 
jiný objekt   černý křížek, modrý křížek, černá tečka (2E) 

Zakázané prostory:   vyznačeny v mapě, budou rozhodčí s fotoaparátem, z posedů je výborný výhled (E1) 
E1: je zakázáno překonávat osetá pole (E1) 
E2: překonávat ploty mimo vyznačená místa, vbíhat do kempinkových domků (E2) 
E3: běhat po silnici 1. třídy (E3) 
Obecně je zakázáno: vstupovat do soukromých zahrad, okrasných záhonů, předzahrádek restaurací, 
přelézat zaparkovaná auta, neuposlechnout výzvy veřejného orgánu a nepozdravit starostu města. 

 
Nebezpečné prostory a jiná nebezpečí: 

E1:  kameny, srázky - v případě mokra kluzké, místy podrost a jiné, pozor klíšťata! 
E2: doporučuje se číst bedlivě popisy kontrol a být opatrní 
E3: v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných prostorách města bez jakéhokoliv omezení 
dopravy 

 
Čas 00 startu a způsob startu:  

E1    9:20 – 10:00     E2  13:00 – 13:30     E3  15:30-16:00 
            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 (a popisy) jsou označeny pro přehlednost pouze barevnými kódy: 
     Černá      H21 
     Červená  D21, H16, H18, H35, H40, H45 = obtížná delší 
     Modrá     D16, D18, D35, D40, D45, H12, H14, H50, H55, H60 = obtížná střední 
     Bílá         D12, D14, D50, D55, D60, H65, H70 = obtížnější kratší 
     Zelená    N, D10, H10  jednodušší, ale ne primitivní !!! 
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 mapy, kontrola při vyčítání SI. 
 
Délky a typ tratí: Orientační délky tratí jsou uvedeny na www. 

Všechny kategorie mají i více postupů s pevným pořadím dvou kontrol. 
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. 
Kontroly s pevným pořadím jsou vyznačeny v mapě spojením (bez šipky). 
 

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. 
          V E2 pouze malé lampiónky. 
Popisy kontrol:  

•••• v Centru  pro jednotlivé E a kategorie 
•••• E2:  popisy kontrol jsou uvedeny bez kódů kontrol 

 
 
 



Časový limit - čas uzavření cíle:  
Je dán absolutním časem (v daném čase budou všechny kontroly staženy) 

           E1:  11:00            E2: 14:00          E3: 16:30 
 
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 šťáva a voda. 

 
Hodnocení v E2:  za každou chybějící kontrolu se připočítává + 5 min. 
                              za každou kontrolu oraženou navíc se připočítává + 1 min 
 
Mytí a WC :   Omezeně v Centru + veřejné. 
 
Vyhlášení vítězů:  Cca v 17:00 celkové po sdružených kategoriích za všechny 3E. Drobné ceny.  
 
Protesty:                  Během závodu písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 2000,- Kč, po ukončení závodu 
                                  písemně s vkladem zaslat na adresu: Tomáš Babický, Žitenická 1218/3,  412 01 Litoměřice 
 
Doplňující informace:       Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
                                             První pomoc v centru a na telefonu. 
 
Doporučujeme v Úštěku: Galerii u Brány, kostel sv. Petra a Pavla, Pikartská věž, jezuitský dvůr, synagoga,  
                                           kaple Nejsvětější Trojice, židovský hřbitov, evangelický kostel, Ptačí domky,  
                                           Vodní svět 
 
Dále doporučujeme:  Úštěcký masakr 6. 6. 2015, hrad Helfenburk 3 km, Kalvárie Ostré 2,5 km,  
 
Stravování (občerstvení) - v Centru + stánkový (základní sortiment) + veřejná zařízení. 
 
Hlavní funkcionáři:       ředitel akce       -     Zuzana Bendová 

hlavní rozhodčí  -  Tomáš Babický  
stavba tratí   -  Simr, Babický, Nosek 

 
Litoměřice  27. dubna 2015. 
 
 
 
Poděkování:   Pavlu Kundrátovi, starostovi města Úštěk 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce. 

 


