
Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu 

 

Pokyny pro účastníky závodu 
 

16. kolo soutěží Východočeského poháru v orientačním běhu 

 

Babí - Střelnice, 22. října 2016 
 

 
 

Shromaždiště:   Babí u Trutnova – Střelnice     https://mapy.cz/s/18uB6  

 

Prezentace:  

V sobotu ráno na shromaždišti do 9,30. Obdržíte zde doklad o zaplacení vkladu. Prosíme oddíly, které 

zaplatily převodem o kopii dokladu o zaplacení. 
Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč. Kategorie T za 80,- Kč, libovolný start, možno dohlásit i na 

prezentaci. Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (netýká se 

kategorie Příchozích + HDR). 
 

Parkování: 

Osobní auta parkují na louce do 300 m od shromaždiště. Autobusy na cestě za odbočkou z hlavní silnice 

– směr Lom Babí, Střelnice Babí. Dbejte pokynů parkovací služby LTU.  

Bude vybíráno parkovné: auto 20,-Kč, autobus 50,-Kč. 

 

Vzdálenosti: 

Parkoviště os. aut – centrum 300 m   

Parkoviště bus – centrum 800 m 

Centrum – Start  400 m, převýšení 40 m - značeno modrobílými fábory 

Centrum – Cíl       0 m  
 

Mapa: 

Baba  1: 10 000 (E = 5 m), formát A4, mapovali T. Leštínský, J. Netuka a J. Langr, stav – jaro 2016. 

Mapy budou v mapníku.  

Mapy se v cíli nevybírají, prosíme o fair play. 

 

Trať: zkrácená trať 

 
 

Terén:  

Podhorský, členitý, kopcovitý (450 až 670 m n.m.), s proměnlivou průběžností porostů a střední 

hustotou komunikací.  
 

Popisy kontrol: 

V centru závodu, odebírání samoobslužně. 
       

Ražení: 

Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky použijte políčka R na mapě. 
 

 

Start: 

00 = 10:00 

Kategorie HDR + P volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. do času 90. 

 

Cíl: 

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip 

musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí! 
 

 

https://mapy.cz/s/18uB6


Povinné úseky: 

Start – začátek orientace 

Poslední kontrola – cíl 

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory. 
 

Předpokládané časy vítězů: 

Dle soutěžního řádu VČO. 
 

Časový limit: 

120 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle v 14:00 hod. 
 

Občerstvení: 

V cíli voda se šťávou, V centru stánek s občerstvením.  
 

WC: 

V centru 8x  TOI-TOI, na startu WC nejsou, neznečišťujte okolí. 
 

Mytí: 

V centru - v lavorech. 
 

Převlékání: 

Možnost postavení oddílových stanů, v centru bude k dispozici velký stan a lavičky. Pořadatelé neručí 

za odložené věci v prostoru shromaždiště. 
 

Zdravotní služba: 

V cíli zajišťuje zdravotník, případně nemocnice v Trutnově. Závod probíhá na vlastní nebezpečí. 
 

 

Výsledky: 

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli. Následně budou výsledky zveřejněny na webu závodu 

(http://vcp2016.ltu-ob.cz/ ) a v systému ORIS. 
 

 

Vyhlášení výsledků:  

Nejpozději v 13,30 hod v centru závodu.  

Vyhlášeni budou závodníci na 1.–3. místě v žákovských kategoriích N, C a vítězové žákovských kat. D. 

Každý účastník závodu v kategorii HDR obdrží na vyhlášení sladkou odměnu.  
 

Občerstvení: 

Stánkový prodej (domácí buchty, párky, polévka, chléb se sádlem).  
 

 

Protesty: 

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 

 

Funkcionáři: 

Ředitel závodu: Jan Grundmann 

Hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš 

Stavitelé tratí: Jan  Grundmann ml., Pavel Petržela 

Jury: bude zveřejněna v centru. 
 

Nabídka prohlídky rozhledny a pevnosti Stachelberg 

Domluvili jsme 2 prohlídky pevnosti Stachelberg (www.stachelberg.cz) pro orientační běžce za 

zvýhodněnou cenu – 40,-Kč dítě do 15ti let a 50,- Kč dospělý. Délka prohlídky cca 60 minut. 

Začátek těchto speciálních prohlídek 13:00 hod a 14:30 hod. Zvýhodněná cena bude poskytnuta 

na základě předložení čipu!!! 

V blízkosti pevnosti je také rozhledna Eliška. Vstup zdarma. 

Pevnost Stachelberg a rozhledna Eliška je cca 1300 metrů od shromaždiště. 

 

Poděkování: 

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa a okolních pozemků za souhlas s pořádáním těchto 

závodů.  

http://vcp2016.ltu-ob.cz/
http://www.stachelberg.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=Babí&utm_campaign=firmy.cz-2234015

