
Doprovodný program  
Trail Orienteering 

…doprovodný A-Z kvíz… 
 
Centrum:  kemp Bučnice. V kempu jsou dva vozíčkářské záchody. 
Parkování:  využijte parkoviště u vchodu do Teplických skal, v centru je parkování velmi omezené.  

Vzdálenost parkoviště Teplické skály – centrum je 500 m po krásné lesní cyklostezce. 
Limit:  není, buďte tam jak dlouho chcete.  
Protesty:  ne, s výjimkou špatně opsaných výsledků z průkazky 
Vyhlášení výsledků: Společně v součtu E1+E2 v neděli ve 14:00 
 

E1 E2 

Datum: 5.8.2017 
Start: 9:00 – 13:00, na start je možné přijít 
kdykoliv v této době.  
Vzdálenosti: 
Centrum - Start=Cíl 50 m do kopce po štěrku přes 
železniční přejezd. Důrazně doporučuji vozíčkářům 
silného asistenta a ostražitost a mrštnost na 
přejezdu! 
Mapa: Pivní Bučnice, 1:5000, E 5 m, ISOM 2000, 
zvětšená desítka, A5 
Trasa: 0.7 km, 15 kontrol, minimální převýšení 
Terén: Kameny, skalky, terénní tvary. 
Sjízdnost: Udusaná lesní cesta s lokálním 
výskytem malých kamenů, asi dva kořeny, jinak 
docela dobrý. Asistent se bude hodit. 
Ukončení závodu: v 13:30 kvůli přípravě pivních 
štafet.  
 

Datum: 6.8.2017 
Start: 9:00 – 13:00, na start je možné přijít 
kdykoliv v této době.  
Vzdálenosti:  
Centrum - Start=Cíl  0 m, vše je v centru  
Mapa: Kemp Bučnice, 1:5000, E 5 m, ISSOM 
2007, nová mapa, A5 
Trasa: 0.9 km, 16 kontrol, minimální převýšení 
Terén: Hustníky, kameny, skalky, prostor kempu 
Sjízdnost: Asfalt, komu nebude stačit, může 
vyrazit i na cyklostezku (udusaná hlína). Asistent 
není třeba. 
Ukončení závodu: ve 13:30 kvůli vyhlášení  
výsledků. Kdo neodevzdá průkazku do 13:45, 
nemusí se dostat do výsledků! 
 

  
Technické info k oběma závodům:  

• Půjde o závod „A-Z kvíz“, tedy možné 
odpovědi jsou jen A (lampion stojí ve 
středu kolečka tam, kde má) nebo Z 
(lampion je někde jinde) 

• Průkazka a mapa jsou vytištěné 
společně na jednom papíru (viz obrázek 
vpravo). Mapa bude vydávána ve 
startovním stanu oproti zaplacení 
startovného 50 Kč (prosíme každého 
závodníka, aby si připravil na každý den 
padesátikorunu). 

• Ražení probíhá špendlíkem, případně 
jiným vhodným nástrojem do 
zelených/žlutých okýnek vlevo na 
mapě/průkazce (špendlík bude k dostání 
spolu s mapou, vrací se pořadateli) 

• Mapa/průkazka se v cíli odevzdává, mapy budou po ukončení závodu vydávány v centru 
závodu v kempu Bučnice na prezentaci.  

• Výsledky spolu s řešením kontrol budou zveřejněny na nástěnce a na webu závodu.  
• Časovka (pět lampionů, A-E, nejsou Z) se řeší před závodem. 
• Během závodu se závodníci mohou pohybovat pouze po cestách a pěšinách, respektujte pásku 

na zemi (v mapě fialová tlustá čárka), za kterou už je zákaz vstupu. 

• Během závodu nerušte ostatní závodníky hovorem 



Situační plánek Trail Orienteering 
Teplice nad Metují - Bučnice 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


