
Pokyny 

Orientační běh v Lovosicích 

Individuální měřený trénink na krátké trati na sprintové mapě 
Závod pro širokou veřejnost 

Akce je součástí Světového dne orientačního běhu 
Výsledky budou započítány do Severní orienťácké série (o-serie.cz) 

 
Datum:  neděle 23. května 2021 od 13:00 hod. 

Místo,centrum: Lovosice, park Osmička, pódium, https://mapy.cz/s/jurusulepu  GPS 50.517N,14.053E 

Pořadatel: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem 

Typ:  krátká trať s pevným pořadím kontrol, intervalovým startem na sprintové mapě 

Ražení:  kleštičkami do průkazky, pro přesné měření času lze použít čip (na startu a v cíli bude 

krabička SporIdent) 

 Na kontrolách jsou nové lampiony, staré lampiony a malé lampiony – vše 

s kleštičkami. V případě odcizení bude na místě ještě oranžový fáborek, pokud by ani 

ten tam nebyl, pokračujte v běhu. Pokud stejný problém nahlásí více závodníků, bude 

to považováno jako, že kontrola byla nalezena. 

Prezentace: 12:30 hod. až 16:30 hod.  

Startovné: 50,- Kč za mapu. Platby na místě. Na všech tratích je možný doprovod (platí se za 

mapu, nikoli za počet běžců).   

Vzdálenosti: parkoviště – centrum  100-400 m 
 Centrum – start  - cíl  0 m 

Start: 00 = 13:00 hod., start intervalový 

  Přihlášení v termínu budou na startovce zveřejněné nejpozději večer před závodem 

v ORISu, příp. v e-mailu, a mají tak jistý startovní čas. 

 Později přihlášení a dohlášky mají volný start dle volných startovních míst v čase 

13:00 až 16:30 hod. 

Startovní intervaly v rámci kategorie budou delší než je zvykem a mohou být různě 

dlouhé – každou minutu startuje jeden závodník (aby na startu byl vždy jen jeden 

závodník – kvůli COVID-19) 

Popisy kontrol: budou na mapě, pro případné zájemce i ke stažení v ORISu (vzhledem k velikosti 

mapy A3 u dlouhé a střední trati je asi lepší si je vytisknout) 

 

https://mapy.cz/s/jurusulepu


Parkování: v ulici Zámecká, Lovosice – buď vzadu pod centrem (u skateparku) nebo směrem 

k plaveckému bazénu a před plaveckým bazénem (viz mapka) – neparkujte u Penny 

Marketu, pokud to není nutné 

 Ve čtvrtek byla uzavřena Terezínská ulice (týká se příjezdu od Litoměřic), 

pravděpodobně tak bude i v dalších dnech, ale je značena objížďka, takže si řiďte 

dopravním značením. 

 

 

Mapa: Lovosice 

 1 : 4 000 (pro závod 1:3000, 1:4000 a 1:5000 – viz kategorie), stav jaro 2021 (nová 

mapa), mapový klíč ISSprOM 2019, autor Miroslav Duda, plocha 1,14 km² 

Specifika mapy:  - vzhledem k rovinatému terénu je mapa bez vrstevnic (mezi nejvyšším a nejnižším 

bodem mapy je výška 10 m), obecně platí, že čím dál od Labe, tím vyšší bod 

- chodníky a zpevněné plochy jsou tradiční světlou růžovou barvou, silnice a místa 

s provozem aut jsou netradičně tmavší růžovou barvou (tato značka se používá 

v lesních mapách, nikoli sprintových) – takže dávat zvýšený pozor na dopravu na 

tmavě růžových polích 

 
- v poslední době přibývají v Lovosicích zabudované odpadkové kontejnery do 

země, je možné, že ne všechny jsou zmapovány 



 

Zakázané prostory:  - v mapě značeny fialovým šrafováním, olivovou barvou a také nejtmavší zelenou 

barvou  

Konkrétně:  zákaz vstupu na travnatou plochu fotbalového hřiště včetně místa 

pod hlavní tribunou (tam se opravuje chodník, ať se nikdo nezraní) 

 zákaz vstupu do záhonů s květinami 

 zákaz vstupu na soukromé pozemky, přelézání plotů 

 zákaz překonávat Labe i potok Modla mimo mosty 

(na zadním fotbalovém hřišti bude pravděpodobně probíhat utkání, 

ale to je mimo všechny tratě, takže tam také neběhejte) 

 

Kategorie: (oproti rozpisu došlo k menším změnám) 

Trať Délka 
(skutečnost cca) 

Počet kontrol Měřítko 
mapy 

Formát 
mapy 

Dlouhá 6,6 km (10 km) 34 1 : 5000 A3 

Střední 5,0 km (7 km) 28 1 : 5000 A3 

Krátká 3,3 km (5 km) 22 1 : 4000 A4 

Lehká (začátečníci) 2,5 km (do 4 km) 16 1 : 4000 A4 

Děti (jen po parku) 1,4 km (do 2 km) 13 1 : 3000 A4 

Kočárky (jen cesty) 1,9 km (do 3 km) 11 1 : 3000 A4 

 Převýšení je téměř nulové u všech tratí.  

Terén: městské parky, městská zástavba, sportovní areály, panelová a bytová zástavba, 

garáže, neudržovaná zeleň 

Povrch: asfalt a beton (60%), udržovaná zeleň (30%) ostatní (10%) 

Výsledky: budou v ORISu, na místě se vyhlašování nekoná 

Funkcionáři: ředitel a stavitel tratí:   Miroslav Duda 
  hlavní rozhodčí:  Jana Buková 

Důležité upozornění: 

Vzhledem k situaci nebude možné stavět oddílové stany, nebudou šatny, wc ani občerstvení (ale 

v těsné blízkosti jsou dvě kavárny a Penny Market, prodej občerstvení ve sportovním areálu u hřiště), 

dětský koutek také nebude (v parku asi 50 m od centra je dětské hřiště). 

Na start (prezenci) přicházejte těsně před svým startovním časem, v centru se neshromažďujte, 

k převléknutí využijte svých vozů, kde si nechte i své věci – v centru závodu nic neponechávejte. 

V případě brzkého příjezdu se můžete projít či posadit v parku (i když je to závodní prostor, kvůli 

tomuto nebudete diskvalifikováni). Dále samozřejmě dbejte na vládní nařízení týkající se situace 

ohledně COVID-19. Děkujeme. 

Akce probíhá za plného silničního provozu bez omezení, proto dbejte zvýšené pozornosti při pohybu 

na pozemních komunikacích. Pořadatel nenese zodpovědnost za zdravotní problémy vzniklé během 

akce. Každý účastník se účastní na vlastní zodpovědnost. 



GDPR:  Přihlášením účastník souhlasí s použitím svých osobních údajů v minimální nutné míře 

k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, absolvovat akci a zveřejněním 

výsledku. Na akci mohou být pořizovány fotografie sloužící k propagaci této akce a 

orientačního běhu. Pokud s fotografováním nesouhlasíte, sdělte to prosím přímo 

fotografovi. Přítomna bude i regionální televize Litoměřicko24 a o akci vyjde článek 

v Lovosickém dnešku. 

 

Děkujeme městu Lovosice a panu starostovi Ing. Milanu Dianovi, Ph.D., MBA 

za možnost Orientační běh v Lovosicích uspořádat a využít prostory sportovního areálu. 

 


