
LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN 2016 

P O K Y N Y 
 
Datum a místo konání:      sobota 7. 5. neděle 8. 5. 2016     Roudnice nad Labem 
 
Centrum:    Dům dětí a mládeže TREND  Jungmanova 667   Roudnice nad Labem 
                                                                          50°25'23.9"N 14°15'24.4"E   (50.423303, 14.256773)  
              závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky, WC,                                     
                                               první pomoc … 
Pořádající subjekt:    Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 

ve spolupráci s SK orientačního běhu Roudnice nad Labem 
Typ závodu:   5-ti etapový pěší denní orientační závod jednotlivců s pevným a s volným pořadím kontrol  
                        7. 5. E1 – krátká trať              E2 – krátká trať 
                        8. 5. E3 – krátká trať              E4 – sprint      E5 – městský sprint  
Zařazení do soutěží:             náborový závod pro všechny věkové skupiny (N) 
Závodní kategorie / tratě:     
                 DH5 / černá   DH4 / červená   DH3 / modrá   DH2 / hnědá   DH1+N / zelená   DH0 / fialová  
                 HDR / fialová   linie 
Místo a čas prezentace: sobota 7.5. od 8:45 - 17:30 v Centru - prezentovat se je možné až po doběhnutí E1 
                                         neděle 8.5. od 8:30 - 16:00 v Centru 
                                         dohlášky a změny: při prezentaci, do počtu volných map a za zvýšené startovné 
                                         způsob placení startovného: v hotovosti při prezentaci 
Parkování:   E1 lesní parkoviště, E2 u fotbalového hřiště Vědomice – Zavadilka, E3-E5 na veřejných 

parkovištích Roudnice n. L. - parkování není v kompetenci pořadatelů 
Šatny:  Jako šaten je možné využít místo v centru. Zákaz vstupu v botách s hroty !!  
             Je možné použít travnaté plochy v okolí 2. ZŠ (50 m od centra) – mobilní VC. 
Předpokládaný čas vítěze:  E1: 30 min; E2: 30 min; E3: 30 min; E4: 15 min; E5: 20 min;   
Startovní listiny:   Souhrnné pouze v Centru. Na E1 bude prováděna kontrola přihlášených. 
Vzdálenosti:  centrum - start/cíl  
E1 severně Oleško          50°29'10.8"N 14°12'05.0"E (50.486326, 14.201402) 9.5 km (15 min. autem) 
E2 Vědomice-Zavadilka 50°26'38.2"N 14°15'53.4"E (50.443959, 14.264827) 3 km (5 min. autem) 
E3 Roudnice - Hostěraz  50°25'04.7"N 14°16'55.1"E (50.417979, 14.281981) 2,1 km (25 min pěšky) 
                         modré fáborky (autem 2,5 km - 5 min., v místě omezená možnost parkování) 
E4: Roudnice - U parku  50°25'11.2"N 14°16'31.7"E (50.417979, 14.281981) 1,8 km (20 min pěšky) 
                         modré fáborky – jako na E3 (autem 2 km - 4 min., v místě omezená možnost parkování) 
E5: Roudnice – Husovo nám. 50°25'27.9"N 14°15'30.5"E (50.424421, 14.258460) 200 m - neznačeno 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  E1, E2, E3 doporučujeme zakrytí končetin 
                                                                 E5 nedoporučují se boty s hřeby 
Popis terénu: E1: mírně zvlněný terén, různá průběžnost, bohatá síť cest  
                        E2: rovinatý terén, různá průběžnost, bohatá síť cest 
                        E3: zvlněný terén, různá průběžnost, bohatá síť cest 

E4: lesopark, město 
E5: centrum města 

Mapy: E1: MUNIČÁK, 1 : 7 500,  E 2m, stav 2015, autor P. Simr, A4 
            E2: ZAVADILKA, 1 : 7 500, E 2m, stav II/2016, autor P. Simr, A4 

E3: HOSTĚRAZ, 1 : 5 000, E 5m, stav 2014, autor P. Simr, A4, aktualizováno 
E4: HLUBÁK, 1 : 2 500, E 2m, stav 2012, autor P. Simr, A4, aktualizováno 
E5: ROUDNICE, 1 : 4 000, E 2m, stav 2016, autor P. Nosek, A4 
zpracování map OCAD, tisk laser, 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 

 



Zakázané prostory:   podle značkového klíče + vyznačeny v mapě 
Možná nebezpečí:  E4, E5: v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných komunikacích bez      
omezení dopravy 

Čas startu 00 a způsob startu: průběžný a volný 
      E1: 10:00 – 11:00;  E2: 14:30 – 15:30;  E3: 9:20 – 10:00;  E4: 13:00 – 13:30;  E5: 15:30-16:00 
            průběžný a volný start - na startovací krabičku 

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;  N - případně na průkazku, měření času na přání 
 V případě poruchy SI - ražení do mapy, kontrola při vyčítání SI. 
Délky a typ tratí: Orientační délky tratí jsou uvedeny na www a ORIS. 

Všechny delší kategorie mají i více postupů s pevným pořadím dvou kontrol. 
Závodník si sám volí, 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). 
Volné pořadí kontrol má i trať linie, linii je možné absolvovat v libovolném směru, zkracovat ...  

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 na mapách 
                            na www  
                            v centru  vyvěšeny k opsání pro jednotlivé E a tratě, včetně sledů kontrol 
Časový limit:  je dán absolutním časem (v daném čase budou kontroly staženy) 
            E1: 12:00;      E2: 16:30;     E3: 11:00;     E4:  14:00;      E5:  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 voda. 

WC:   E1-E4 v místech startu mobilní VC, E3 + E4 společné, mobilní na zahradě ZŠ (směrovky), omezeně   
            v centru 
Mytí:  Omezeně v Centru. 
Vyhlášení vítězů:  Neděle cca v 17:00 celkové po kategoriích za všech 5E v centru. 
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. 
                                             U ZŠ je možné postavit oddílové stany 

Stravování (občerstvení):  v centru základní + veřejná zařízení. 

Hlavní funkcionáři:       ředitel akce       -     Martina Nosek 
hlavní rozhodčí  -  Tomáš Babický  
stavba tratí   -  Babický, P. Nosek, M. Nosek 

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

www:   http://sites.google.com/site/litomerickytulipan/ 
Doporučujeme v Roudnici: Roudnický zámek, Hláska, Augustiniánský klášter, Kaple sv. Josefa (Riegrova 
ulice), Kaple sv. Viléma (Purkyňovo náměstí), Kratochvílova rozhledna … 
Kultura : http://www.roudnicenl.cz/mesto/informacni-centrum,Informační centrum Karlovo nám. 21 

 

Litoměřice  3. května 2016. 
 
 
Poděkování:   představitelům města Roudnice nad Labem 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce. 

 


