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Mistrovství Německa 

na krátké trati 2013 

Pohár Robotronu - závod německého 

rankingu na klasické trati 
přeshraniční závod 

1. a 2. června 2013 v Altenbergu (Sasko)  
 

Oba závody World Ranking Event 



 

Datum 1.6.2013 Mistrovství Německa na krátké trati 

2.6.2013 Pohár Robotronu – závod německého rankingu (BRL) na klasické trati  

Ubytování  Europark Altenberg, jižní okraj Altenbergu na silnici č. B170 

a páteční prezentace 01773 Altenberg, Zinnwalder Strasse 5 

GPS souřadnice: 50.7589°N, 13.7658°E. 

Shromaždiště: Sparkassen-Biathlonarena Altenberg u Cínovce (více příjezdové informace) 

Pořadatel SV Robotron Dresden e.V. / TJ Lokomotiva Teplice 

Ředitel závodu Dr. Rolf Heinemann 

Hlavní organizátoři Ronald Ansorge / Martin Kučera 

Stavitel tratí Tilo Pompe 

Technický delegát Diethard Kundisch (USV TU Dresden) 

PR manažer Hendryk Wetzel, Ludwig-Richter-Allee 18, 01445 Radebeul 

Email: dorna@web.de, Telefon +49(351)8473794 

Závody Sobota, 1.6.2013: závod jednotlivců na krátké trati, Mistrovství Německa, závod německého 

rankingu, závod World Ranking Event 

Neděle, 2.6.2013:  závod jednotlivců na klasické trati, závod německého rankingu, závod World 

Ranking Event 

Terén Horský les s hustou sítí cest, množstvím detailů a částečně tvrdou běžeckou podložkou 

Mapa 1.6.2013 Mistrovství Německa: měřítko 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, stav 05/2013 

2.6.2013 Německý rankingový závod na klasické trati: měřítko 1 : 15 000, 1 : 10 000 (do D/H-16 a od 

D/H-45, příchozí), ekvidistance 5 m, stav 05/2013. Laserový tisk na Pretex-papíru. 

Zakázaný prostor Lesní prostory mezi obcemi Altenberg, Cínovec, Rehefeld a Mikulov – Nové Město jsou zakázaným 

prostorem. Vstup do vymezené oblasti je pro účastníky závodů Mistrovství Německa na krátké trati 

2013 zakázán. Více na www.orientierungslauf.de  

Systém ražení Sportident - možné startovat s SI-čipy všech řad. Na místě k dispozici zapůjčení SI-čipu za poplatek 

3€, v případě ztráty bude požadováno zaplacení 40€. Požadavek na zapůjčení čipu uveďte prosím 

současně s přihláškou. 

Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D19A kurz (krátká), D19A lang (dlouhá), D19E, D35, D40, D45, D50, D55, 

D60, D65, D70, D75 

 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21A kurz, H21A lang (dlouhá), H21E, H35, H40, H45, H50, H55, H60, 

H65, H70, H75, H80 

 Příchozí: krátká lehká, krátká těžká, dlouhá těžká, fáborková trať D10(L) a H10(L) 

 Hodnocení do Světového rankingu platí pro dámskou a pánskou Elite kategorii 

Startovné  Kategorie do D/H‐16 včetně 100 Kč za závod (příplatek za pozdní přihlášení 50 %) 

  Kategorie nad D/H-16 150 Kč za závod (příplatek za pozdní přihlášení 50 %) 

  Příchozí: 100 Kč 

  Dětský závod a fáborkové tratě po oba dny zdarma.  

Přihlášky Do 12.5.2013 prostřednictvím systému ORIS. V přihlášce uveďte celé jméno, rok narození, číslo čipu, 

požadavek na ubytování, případně požadavek na zapůjčení čipu. Platby do 17.5.2013 za celý oddíl na 

účet Lokomotivy Teplice, o.s., číslo účtu 1061045389/0800, variabilní symbol 1271XXXX, kde XXXX je 

číslo oddílu v adresáři ČSOS. Doklad o zaplacení může být vyžadován na prezentaci. Platba je možná 

též v hotovosti při prezentaci (za celý oddíl najednou).  

mailto:dorna@web.de
http://www.orientierungslauf.de/


Přihlášky po termínu Možné do počtu volných míst (vakantů) s příplatkem 50 % k základnímu startovnému. 

Přihlášky, odhlášky a přihlášky bez včasného zaplacení startovného budou důsledně považovány jako 

přihlášky po termínu. 

Vyhlášení V sobotu a neděli budou vyhlášeni závodníci na 1. až 3. místě. Závodníci obdrží medaili, diplom a 
drobné ceny. 

 V neděli obdrží vítězové ve všech kategoriích pohár. 
 
Příjezd na shromaždiště Z Teplic přes bývalý hraniční přechod Cínovec (směr Altenberg), parkoviště je hned za budovami 

bývalého hraničního přechodu na levé straně. GPS souřadnice: 50.749137° N, 13.754947 ° E. 

  

 

Příjezdové informace / Vzdálenosti 

 

Hromadné ubytování a registrace v pátek 31.5.2013 

Europark Altenberg  
01773 Altenberg, Zinnwalder Straße 5 
GPS souřadnice: 50.7589°N, 13.7658°E. 
 

Shromaždiště a prezentace ve dnech závodů 1. a 2.6.2013 

Sparkassen-Biathlonarena Altenberg u Cínovce 

 

Vzdálenost parkoviště - shromaždiště (biatlonový stadion) cca 1,5 km pěšky. V části obce Cínovec 

bude kontrolováno dodržování zákazu parkování. GPS souřadnice parkoviště: 50.7479°N, 13.7547°E  

Předběžný program Pátek 31.5.2013  18:00-23:00 Otevření organizační kanceláře v Europarku  

 Sobota 1.6.2013 09:00 Otevření organizační kanceláře na shromaždišti 

12:00 Start prvních závodníků 



17:30 Uzavření cíle 

19:30 Vyhlášení vítězů v Europarku Altenberg 

Neděle 2.6.2013 07:00 Otevření organizační kanceláře na shromaždišti 

  09:00 Start prvních závodníků 

15:00 Uzavření cíle 

Vyhlášení výsledků proběhne po uzavření kategorií v cílovém prostoru. 

 

Občerstvení  Stánky s občerstvením v cílovém prostoru. 

Ubytování Ubytování a snídaně v centru závodů, požadavek nutné uvést současně s přihláškou. 

Hromadné ubytování (vlastní spacák a podložka) 4,50 € (120 Kč) / osobu (Platba s přihláškou) 

Snídaně 6,00 € (160 Kč)/ osobu (Platba s přihláškou) 

Sprchování 1,00 € / osobu (vlastní placení na místě) 

Soukromé ubytování po domluvě s kanceláří Turistického centra v obci Altenberg. 

altenberg.de/info/urlaub-erzgebirge 

Kromě toho je možné vlastní rezervace ubytování v blízkosti centra závodů: 

Beerenvilla: mbeerzw@aol.com 

Hotel Lugsteinhof: Info@lugsteinhof.de 

Hotel Pomezí Cínovec: www.hotelpomezi.cz 

Hotel Komáří vížka: www.komarivizka.eu 

Hotel Bouřňák: www.horskyhotelbournak.ic.cz 

V širším okolí: 

Autocamp Osek: www.autocamposek.cz 

Hotel Panorama Teplice: www.tepgastro.cz/panorama.html 

Penzion Hortensia Teplice: www.hotel-teplice.cz 

Penzion Pinocchio Teplice: www.penzionpinocchio.cz 

Penzion Dexter Teplice: www.dexter-tp.cz 

Hotel Avenida Teplice: avenidaparkhotel.cz 

 

Další informace Jedná se o přeshraniční závod – každý závodník je povinen absolvovat závod s připevněným 

startovním číslem. Možnost převlékání na shromaždišti. Za parkování na shromaždišti bude vybírán 

poplatek 3 € za oba dva dny. 

Prohlášení Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Za dostatečné pojištění je odpovědný každý závodník. 

Organizátoři, vlastníci lesa a majitelé nemovitostí nejsou zodpovědní za škody přesahující stávající 

pojištění. 

Ochrana osob. údajů Každý přihlášený účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů uvedených v přihláškách, 

výsledcích, případných obrázků v médiích, na startovních a výsledkových listinách, jakožto i na 

internetu. 

Aktuální informace www.sv-robotron.de, www.loko-teplice.info/Robotron 
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