
TOUR DE DEDERONY 2009 
pořádaná u příležitosti Týdne orientačního běhu 

pořádaného u příležitosti oslav OK Lokomotivy Pardubice 
pořádaných u příležitosti uplynutí 40 let od vzniku LPU a 50 let od počátků OB v Pardubicích 

 
Soutěž: 9denní, 7etapový závod v orientačním běhu a dalších disciplínách. 
Datum: 10.-18. října 2009 
Účastníci: Do hodnocení budou zahrnuti všichni členové LPU, kteří zdárně dokončí alespoň jednu etapu Tour 

de Dederony (dále jen TdD). Do hodnocení mohou být zahrnuti i bývalí členové LPU,  přátelé LPU a jim 
podobné existence na základě rozhodnutí pořadatelů. 

 
ETAPA 1:  
Sobota 10.10. Východočeský pohár, zkrácená klasická trať, start 000 = 10:00. 
Biřička (pořádá SHK). Přihlášky do 29.9. v IS LPU. 
Mapa Nový Hradec Králové, 1:10000. Běží se na čipy. 
 
ETAPA 2:  
Neděle 11.10. Východočeský pohár, krátká trať, start 000 = 10:00.  
Vyhnánov-Běluň (pořádá SNA). Přihlášky do 29.9. v IS LPU. 
Mapa Harcov. Běží se na čipy. 
 
ETAPA 3:  
Pondělí 12.10. Pudink 2009, start 17:00. 
Sál restaurace U Capoušků, Pardubičky (pořádá Bašti). Přihlášky do 5.10. u Bašti – marti.basti@seznam.cz 
Kdo sní nejrychleji 3l pudinku? Časový limit 2h. 
 
ETAPA 4:  
Středa 14.10. Sprint, start mezi 12:30 a 17:00.  
Pod mostem P. Wonky na straně k Polabinám (pořádá Major). Přihlášky na místě. 
Nová mapa Homeless, 1:50000. Běží se na papírové průkazky. 
 
ETAPA 5:  
Pátek 16.10. Mistrovství LPU v halovém OB, start mezi 18:00 a 19:00.  
Tělocvična Gymnázia Dašická (pořádají Víchovi, Béďa). Přihlášky na místě. 
Mapa Maratónská pole, 1:200. Běží se na čipy!!! 
 
ETAPA 6:  
Sobota 17.10. Východočeský pohár, klasická trať, start 000 = 10:00. 
Radvanice (pořádá LTU). Přihlášky do 6.10. v IS LPU. 
Mapa CELESTÝN, 1:10000. Běží se na čipy. 
 
ETAPA 7:  
Neděle 18.10. Rodinné štafety, start v 10:00 
Monaco, Slatiňany (pořádá Karlos&Kipli). Přihlášky do neděle 12.10. u Karlose 
Mapa Bludný kořen 17 a podobné. Běží se na papírové průkazky. 
 
Výpočet bodů: 
E1, E2, E6 (Vč. poháry): Každý běží svou kategorii. Body jsou počítány podobným způsobem jako body pro 

oddílový žebříček, s tím, že vítěz získává 100 bodů (u podkategorií D pouze 90 bodů), závodník 
s dvojnásobným časem vítěze 0 bodů. 

E3 (Pudink): Vítěz 100 b, druhý v pořadí 90 b, třetí 80 b, čtvrtý 60 b, pátý 50 b, šestý 40 b, sedmý 30 b, osmý 
20 b, devátý 10 b. 

E4 (Sprint): Vítěz 100 b, druhý v pořadí 90 b, třetí 80 b, čtvrtý 70 b, pátý 65 b, šestý 60 b, sedmý 55 b, osmý 
50 b, devátý 45 b, desátý 40 b., jedenáctý 35 b., dvanáctý 30 b. třináctý 25 b., čtrnáctý 20 b., patnáctý 15b., 



šestnáctý 10 b. a sedmnáctý 5 b. Pro určení pořadí poslouží čas přepočítaný koeficientem obvyklým při PZP. 
(Při protestech s konečnou platností určí výši koeficientu Béďa.) Pořadí se určuje v kategoriích D a H. 

E5 (Halový OB): Body jsou počítány podobným způsobem jako body pro oddílový žebříček, s tím, že vítěz 
získává 100 bodů, závodník s dvojnásobným časem vítěze 0 bodů. Soutěží se v kategoriích: M (malí), MV 
(malí větší), D (dospělí, zde cca H16-H40) a Z (zasloužilí). Rozdělení do kategorií určí s konečnou platností 
pořadatel halového OB (může i některé kategorie přidat/sloučit podle počtu účastníků). 

E7 (Rodinné štafety): Body jsou počítány podobným způsobem jako body pro oddílový žebříček, s tím, že 
členové vítězné štafety získávají (u kategorií LPU, příp. OPEN) 100 bodů, členové štafety s dvojnásobným 
časem vítězné štafety 0 bodů. U kategorie MIX budou mít členové vítězné štafety jen 80 b. 

 
Hodnocení soutěže: 

Do výsledného hodnocení se bude započítávat 5 nejvyšších dosažených bodových hodnot ze 7.  
 
Vyhlášení a dekorování vítěze Tour de Dederony proběhne buď na Rodinných štafetách (bude-li  
vítěz včas znám a přítomen), anebo na jubilejním Společenském večeru LPU 18. prosince 2009 
v KD Hronovická. 
 
Funkcionář závodu: 
Poslední slovo: Fukejs 
Stavitelé a kuchaři: rozliční (viz výše) 
 
Aktuální informace o Tour de Dederony sledujte v Informačním systému klubu!  


