
Oddíl KOB Litvínov 

pořádá pro širokou veřejnost a příznivce orientačního běhu 
 

2. oficiální mapový trénink pro veřejnost 
 
Termín: Sobota, 28. září 2013 
 

Shromaždiště: SKI areál Meziboří, dolní část sjezdovky,  

 50°37'31.805"N, 13°35'32.781"E 

V případě nepříznivého počasí bude k dispozici stan (modrý tunel) 

k uschování věcí 
 

Parkování: je možné využít parkoviště v blízkém okolí SKI areálu 
  

Prezentace: na místě mezi 9.45 - 11.30 hod. 
 

Mapa: Meziboří, 1 : 4 000, ekv. 2,5 m; stav listopad 2012 

 Mapa vznikla v rámci Projektu výukových map z grantu MŠMT ČR 
 

Kontroly: malé lampionky s kleštěmi. Na každé kontrole je závodník povinen 

 zaznamenat průchod kontrolou oražením do papírové průkazky. 
 

Systém ražení: na všech tratích kleštěmi do průkazky 
 

Start: volný mezi 10.00 - 12.00 hod. 
 

Časový limit: 45 minut 
 

Popisy kontrol: Budou vyvěšeny na shromaždišti, závodník si je může zaznamenat do 

průkazky 
 

Tratě: 

 T1 – 0,4 km -  orientačně jednoduchá trať v těsné blízkosti SKI 

areálu, převážně po louce, vhodná pro děti,   

 T2 – 1,6 km – středně náročná trať, většinu postupů je možné 

realizovat po cestách, trať vede lesem a městskou zástavbou, vhodné 

pro rodiče s dětmi 

 T3 – 2,1 km – orientačně náročná trať nabízející volby postupů, trať 

vede lesem a městskou zástavbou, vhodné pro všechny, kdo se 

nebojí sami v lese  
 

Druh závodu:  veřejný trénink s volným startem, tratě mají pevné pořadí kontrol. Měří  

 se čas strávený v lese a počet nalezených kontrol. Za každou nenalezenou 

kontrolu bude závodník penalizován 5 minutami. 
 

Výsledky:  Předběžné výsledky budou k dispozici v centru závodu. Děti po doběhnutí 

obdrží drobnou sladkost. 

 Oficiální výsledky budou během večera na www.kob-litvinov.cz 
  

Upozornění:  Závod probíhá za plného provozu. Všichni závodníci startují na vlastní 

nebezpečí.  
 

Přihlášky:  do 27. 9. 2013, 20:00 na e-mail: alena.neradova@gmail.com, nebo přímo na 

místě v den tréninku, startovné zdarma 

 

Na Vaši účast se těší KOB Litvínov 

mailto:alena.neradova@gmail.com,

