
              město RUMBURK 

RUMBURSKÁ LILIE 2016 

P O K Y N Y 
 
 
 
Datum a místo konání:      středa  28. 9. 2016  
Centrum:    Rumburk – Sportlife centrum, Lesní 1302/12  (50.949345, 14.540585) 
               závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky WC,                                     
                                               mytí, první pomoc … 
Pořádající subjekt:    ZOOB Rumburk, za pomoci Schrödingerova institutu Rumburk a dalších 
Typ závodu:   3-etapový pěší denní orientační závod družstev a jednotlivců s pevným a 

volným pořadím kontrol 
                                                E1 – krátká trať (zkrácená) 
 E2 – městský sprint  
 E3 – městská KT 
 měřený trénink 
Zařazení do soutěží:             náborový závod pro všechny věkové skupiny (N) 

 Závodní kategorie družstva:  DH40/70/100/130/160/161-, rodina 
                             jednotlivci :  OPEN, N (nábor - razí se do průkazky, neměří se čas) 

* 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 povinného pořadí   
  kontrol (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 etapě v pořadí: 
      1. splnění časového limitu (musí splnit všichni z družstva) 
      2. počet správně absolvovaných povinných pořadí kontrol (platí libovolný směr absolvování: A-B i B-A) 
      3. počet oražených kontrol (každá kontrola se počítá pouze jednou) 
      4. čas (u družstva čas nejpomalejšího člena družstva) 
      Celkové pořadí za 3E je dáno prostým součtem pořadí v jednotlivých etapách. Při stejném součtu  
      rozhoduje pořadí v E3. 
Místo a čas prezentace:  28. 9. 2016   od 8:30 hod v centru 
 dohlášky a změny: při prezentaci, do počtu volných map a za zvýšené startovné 
            způsob placení startovného: v hotovosti při prezentaci 
 kategorie N (nábor) se může přihlásit i na startu jednotlivých E, startovné Kč 50,- (za mapu) 
Parkování:  u Sportlife centra (omezený počet míst), u krytého bazénu Rumburk - 300m, na veřejných 
                     parkovištích, pro E2 i na Lužickém nám. 1,5 km, parkování není v kompetenci pořadatelů 
Šatny:          Jako šaten je možné využít venkovní krytý přístřešek v centru vedle tenisových kurtů. Stoly a 
                     židle k dispozici,  
Startovní listiny:   pouze v Centru 
Druh označování závodních průkazů:  SportIdent - v případě poruchy SI - ražení do mapy, kontrola při   
                    vyčítání SI, kategorie N (nábor) do papírových průkazek či mapy, čas se neměří 
Vybavení kontrol: stojan s lampiónem, SI jednotkou a kleště, některé kontroly ve zvláštních stojanech,  
                                případně jinak připevněny (i bez stojanu), na některých kontrolách je rozhodčí 
Popisy kontrol: picto, na mapách, vyvěšeny v Centru, na ORIS  
                           použit zvláštní picto-symbol nebezpečí a zeď (E2) 
Zakázané a nebezpečné prostory:   vyznačeny v mapě 
Způsob startu: průběžný a volný 
 závodník se dostaví v uvedeném časovém rozpětí na start, minimálně jednu minutu před svým  
 startem, vynuluje SI čip a provede kontrolu nulování a odstartuje na startovací krabičku, mapu si  
            odebírá sám, místo mapového startu – označeno lampiónem. 
 



Cíl:      Samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají. 
Po oražení cíle žádáme závodníky, aby bezprostředně opustili prostor cíle a nebránili dalším  
závodníkům v doběhu, a vyčetli si co nejdříve SI v Centru.  

Trať: Všichni mají více postupů s pevným pořadím dvou kontrol. 
           Závodník si volí sám, v jakém pořadí ten který postup s pevným pořadím kontrol absolvuje   
           (volná volba pořadí). U postupů s pevným pořadím kontrol je libovolný směr postupu (A-B i B-A). 
           Kontroly s pevným pořadím jsou vyznačeny v mapě spojením (bez šipky). 
Vyhlášení vítězů:  předpoklad v 17:00  v centru, celkové za 3E jen vítězové, na ORIS a facebook akce 
Mytí :           omezené v centru - bazén, nepoužívejte mýdlo 
WC:           ve Sportlife a veřejné 
Stravování (občerstvení): v centru zajištěn prodej výrobků pekařství HABACK Šluknov, Sportlife, 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 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 a nedaleké nemocnici. Hřbitov je o kousek dál. 
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 
 
Poděkování:   představitelům města Rumburk 
                        Schrödingerovu institutu Rumburk  
  Sportlife Hotel 
  HABACK Šluknov 
  a dalším, např. Rumburské děkanství, Zdravotní a ekonomická škola Rumburk,  
                        ZŠ U nemocnice Rumburk, ZŠ Tyršova Rumburk 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce. 
 
Hlavní funkcionáři:      ředitel akce          -    Tomáš Babický 
                                        hlavní rozhodčí   -   Tomáš Babický  RIII 
                                        stavba tratí           -              Babický, Nedvídková, Heinlová 
                                        prezentace          -             Jitka Nedvídková 
       start a cíl              -             Petr Nosek 
                                        PC servis             -             Otakar Balák 
 
Rumburk  23. září 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zvláštní pokyny pro jednotlivé etapy 
 
E1: 
Čas startu:        9:30 – 10:00  
Časový limit:    40 min 
Uzavření tratě: 10:45    (v daném čase budou kontroly staženy) 
Vzdálenosti:  
     Centrum – START 150 m neznačeno, po silnici okolo centra na jih, opatrně procházejte po komunikaci!! 
     CÍL v centru 
Mapa:  Pstružný potok,  1 : 5 000,  E = 5 m, stav IX/2016, autor J. Vištejn, A4, OCAD, není foliovaná 
             znakový klíč ISSOM 10 (mapováno pro měřítko 1 : 7 500 - zvětšeno), tisk laser - papír 100 g color  
Použití zvláštních mapových symbolů (uvedeno na mapě): 

výrazný strom        zelené kolečko 
vegetační objekt, vývrat zelená tečka (malá, velká), zelený křížek 
jiný objekt   černý křížek, modrý křížek 

Popis terénu:  zvlněný, různá průběžnost 
V část - bohatá síť cest a pěšin, nebezpečné skalky i některé jámy (označeno v picto), svah, terénní detaily 
Z část údolní niva Pstružného potoka, podrost, místy podmáčený, minimum cest 
Jiná nebezpečí:  kamenné srázy (lom) a některé jámy - označeno v picto 
dbejte zvýšené opatrnosti při možném pohybu po místní frekventované komunikaci, zejména cestou na start 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  doporučujeme zakrytí dolních končetin 
Parametry tratě (OPEN):  3,2 km (orientačně), 22K, 90 m převýšení, 4x povinné pořadí kontrol 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E2: 
Čas startu: 12:30 – 12:50  
Časový limit:    30 min 
Uzavření tratě: 13:25    (v daném čase budou kontroly staženy) 
Vzdálenosti:          
     Centrum – START/CÍL 1,5 km, neznačeno, Lužické nám. v Rumburku, po silnici od centra na V, opatrně  
     procházejte po zúžené komunikaci, v místě se dá dobře zaparkovat 
Mapa:  RUMBURK centrum,  1 : 4 000,  E = 2 m, stav VIII/2016, autor T. Babický, A4, OCAD, není   
             foliovaná, znakový klíč ISSOM5, bodové znaky zmenšeny o cca 20%, vícebarevné rozlišení  
             komunikací, tisk laser - papír 100 g color 
Použití zvláštních mapových symbolů (uvedeno na mapě): 

výrazný strom        zelené kolečko 
vegetační objekt, pařez zelená tečka (malá, velká), zelený křížek 
jiný objekt   černý křížek, modrý křížek 

Popis terénu:  centrum města 
Jiná nebezpečí:  některé kontroly mají obtížnější přístup, označeno v picto - nebezpečí   
                            v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných komunikacích bez omezení dopravy 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  nedoporučujeme boty s hřeby 
Parametry tratě (OPEN):  3,4 km (orientačně), 21K, 40 m převýšení, 4x povinné pořadí kontrol 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E3: 
Čas startu: 15:00 – 15:30 
Časový limit:    40 min 
Uzavření tratě: 16:20    (v daném čase budou kontroly staženy) 
Vzdálenosti:          
     Centrum – START 300 m, neznačeno, krytý bazén v Rumburku, po silnici od centra na V, opatrně  
     procházejte po zúžené komunikaci, v místě se dá zaparkovat 
Mapa:  RUMBURK Podhájí,  1 : 5 000,  E = 2 m, stav VIII/2016, autor T. Babický, A4, OCAD, není   
             foliovaná, znakový klíč ISSOM5, tisk laser - papír 100 g color 
Použití zvláštních mapových symbolů (uvedeno na mapě): 

výrazný strom                    zelené kolečko 
vegetační objekt, pařez, vývrat zelená tečka (malá, velká), zelený křížek 
jiný objekt               černý křížek, modrý křížek 

Popis terénu:  příměstský, les, lesopark, sídliště 
Jiná nebezpečí:  některé kontroly mají obtížnější přístup, označeno v picto - nebezpečí   
                            v průběhu závodu se závodníci pohybují po veřejných komunikacích bez omezení dopravy 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  nedoporučujeme boty s hřeby (terén/asfalt - 50/50%) 
Parametry tratě (OPEN):  5,0 km (orientačně), 19K, 80 m převýšení, 4x povinné pořadí kontrol 
 


