ZOOB Rumburk
ve spolupráci s Schrödingerovým institutem Rumburk
pořádá sportovní a náborovou akci v orientačním běhu

I. ročník

RUMBURSKÁ LILIE
ROZPIS
Datum a místo konání:

středa 28. 9. 2016
Rumburk – Sportlife centrum, Lesní 1302/12 (50.949345, 14.540585)
3-etapový pěší denní orientační závod družstev (i jednotlivců) s pevným
a volným pořadím kontrol: E1 (KT) + E2 (sprint) + E3 (sprint)
měřený trénink

Typ:

Závodní kategorie družstva: DH40/70/100/130/160/161-, rodina
jednotlivci: OPEN, N (nábor)
. družstvo tvoří 3 startující, bez rozlišení věku a pohlaví
. číslo v označení družstva = maximální součet věků jednotlivých členů družstva (podle ReČ)
. družstvo startuje najednou
. úkolem družstva je orazit v časovém limitu maximum kontrol s dodržením povinných postupů
(každý svoji část – určí si družstvo po startu domluvou)
. každý člen družstva musí orazit alespoň 5 kontrol
Hodnocení: o pořadí (družstev i jednotlivců) rozhoduje v pořadí:
. splnění časového limitu
. počet správně absolvovaných povinných postupů
. počet oražených kontrol (každá kontrola se počítá pouze jednou)
. čas (u družstva čas nejpomalejšího člena družstva)
Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky: přes systém ORIS
počet účastníků omezen na 300
řádný termín: pátek 23. září
2. termín:
pondělí 26. září
při prezentaci: jen do volného počtu map za zvýšené startovné
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způsob úhrady vkladu: při prezentaci (po domluvě na č. ú.)
zapůjčení SI-čipu:
40,-Kč / ks / E
V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu náhrada 800Kč/čip

Místo a čas prezentace:

28. 9. 2016 od 8:30 hod v centru, je možné provést až po E1

Předpokládaný limit:
Vzdálenosti:
Ubytování:
Parkování:

E1: 50 min; E2: 30 min; E3: 35 min;
centrum - start/cíl do 20 min chůze
pořadatel nezajišťuje, je možné využít služeb Sportlife centra.
na veřejných parkovištích a místech, možný výběr parkovného

Omezení běžeckého oblečení a obutí: není
E1 doporučené zakrytí končetin,
E2(3) nedoporučují se boty s hřeby
Popis terénu: E1: lesní zvlněný terén, různá průběžnost
E2: centrum města
E3: příměstský les, lesopark, sídliště
Možná nebezpečí: E2, E3: v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných komunikacích
bez omezení dopravy
Mapy:

E1: PSTRUŽNÝ POTOK, 1 : 7 500, E 5 m, stav VIII/ 2016, autor P. Simr, A4
E2: RUMBURK centrum, 1 : 4 000, E 2 m, stav VI/2016, autor T. Babický, A4
E3: PODHÁJÍ, 1 : 4 000, E 2 m, stav VIII/ 2016, autor T. Babický, A4
zpracování map OCAD, tisk laser, mapy nebudou vodovzdorně upravené

Čas startu 00 a způsob startu: průběžný a volný
E1: 9:30 – 10:00; E2: 12:30 – 12:50; E3: 15:00-15:30
Časový limit: je dán absolutním časem (v daném čase budou kontroly staženy)
E1: 11:00; E2: 13:30; E3: 16:20;
Druh označování závodních průkazů: SportIdent
Vyhlášení vítězů: předpoklad v 17:00 v centru, celkové za 3E, výsledky na ORIS a www akce
Mytí:
omezené v centru
WC:
omezené v centru a veřejné
Stravování (občerstvení): Sportlife centrum, veřejné
Kultura: viz Městské informační centrum Lužické náměstí 103, http://www.icrumburk.cz/cs/kontakt
Doporučujeme v Rumburku: Loreta, rozhledna - fotbalgolf - lanové centrum Dymník, podstávkové
domy ve Šmilovského ul., muzeum, bazén
Doporučujeme v okolí Rumburku: Tolštejn, Jedlová, Vlčí hora, Krásná Lípa ...
Doplňující informace:

Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
První pomoc v centru.

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem Kč 2 000,- během závodu, po ukončení závodu
s vkladem na adresu hlavního rozhodčího: Tomáš Babický, Dominova 1314/3, Rumburk
Hlavní funkcionáři:

ředitel akce
hlavní rozhodčí
stavba tratí
prezentace
PC servis

-

Tomáš Babický
Tomáš Babický RIII
Babický, Nedvídková, Nedvídek
Jitka Nedvídková
Otakar Balák

Informace a kontakt: Tomáš Babický babickyt@gmail.com tel.: 737 575 694
Rumburk 1. července 2016.

