
              město RUMBURK  

RUMBURSKÁ LILIE 2017 

P O K Y N Y 
zkrácené 

 
 
Datum a místo konání :   čtvrtek  28. 9. 2016  
Centrum :  Rumburk – Dymník Fotbalgolf centrum    (50.9424578N, 14.5228919E)                    
Místo a čas prezentace :  28. 9. 2016   od 8:30 hod v Centru 
Parkování :  u Centra, parkování není v kompetenci pořadatelů, bude vybírán poplatek Kč 20,- 
Šatny:         v  Centru, budova fotbalgolfu, zákaz vstupu ve znečištěných a v botách s hřeby 
                    je možné postavit oddílové stany  
Startovní listiny:   pouze v Centru 
Popisy kontrol: picto, jen na mapách, vyvěšeny v Centru, zveřejněny na ORIS  
Vzdálenosti :      start i cíl  jsou v těsné blízkosti Centra  
Cíl:     samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají (kromě mikrosprintu). 
Vyhlášení vít ězů:  KT předpoklad v 14:00 (jen dětské kategorie), Rumburská  LILIE v 17 hod,  
Mytí a WC :   u Centra,   
Občerstvení po dob ěhu:  samoobslužně voda a voda se šťávou 
 
Rumburk  25. září 2017. 
 
       
              

 
Zvláštní pokyny pro jednotlivé etapy  

E1: krátká tra ť 
Čas startu :     00 = 9:30 intervalový, volné pořadí kontrol 
Uzavření trat ě: 12:30 (v daném čase budou kontroly staženy) 
Mapa:  Dymník,  1 : 10 000,  E = 5 m, stav VIII/2017, není foliovaná 
Jiná nebezpe čí: v prostoru vrchu Dymník nebezpečné skalky, kluzký svah 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E2:  mikrosprint 
Čas startu : 00 = 13:00, start průběžný a volný, OPEN kategorie od 13:30, pevné pořadí kontrol 
Časový limit:    10 min 
Mapa:  DYMNÍK Stonehenge, 1 : 1 000, E = 2 m, stav VIII/2017 
Jiná nebezpe čí:  je t řeba dbát zvýšené pozornosti v ůči v prostoru se       
                             pohybujícím ostatních závodník ů, zejména malých d ětí!!  
Omezení běžeckého oble čení a obutí :  nedoporučují se boty s hřeby 
Průběh závodu:   mapa s kontrolami s pořadovými čísly kontrol, bez spojnic mezi kontrolami,  
                             nejsou k dispozici kódy kontrol 
Hodnocení: Za neoražení kontroly ve správném pořadí je penalizace 1 min., oražení kontroly  
                    navíc se nehodnotí (pozor na kapacitu SI čipu).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E3: sprint  
Čas startu : 00 = 15:00, start průběžný a volný, volné pořadí kontrol 
Časový limit:    40 min 
Uzavření trat ě: 16:30 
Mapa:  DYMNÍK Fotbalgolf, 1 : 4 000, E = 2 m, stav VII/2017, není foliovaná, znakový klíč není  
           pro mapu pro sprint 
Jiná nebezpe čí:  v průběhu závodu se závodníci pohybují po hřišti fotbalgolfu bez omezení 
 provozu, hráči hrající fotbalgolf mají přednost 
 


