
              město RUMBURK  

RUMBURSKÁ LILIE 2017 

P O K Y N Y 
 
 
 
Datum a místo konání :   čtvrtek  28. 9. 2016  
Centrum :  Rumburk – Dymník Fotbalgolf centrum    (50.9424578N, 14.5228919E)                    
  závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky WC,mytí, první pomoc … 
Pořádající subjekt : ZOOB Rumburk za přispění Města Rumburk,  
                              Schrödingerova institutu Rumburk a dalších 
Typ závodu :  1+2 etapový pěší denní orientační závod jednotlivců 
                       E1 – krátká trať   E2 – mikrosprint, dětský závod, měřený trénink   E3 – sprint 
Zařazení do sout ěží: 
 krátká trať   1. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim 2017 
 krátká trať 12. závod Ještědského žebříčku dospělých 2017 s rank. koef. 1,00 
           veřejný a náborový závod v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“ 
Kategorie:  
KT soutěžní:   
                D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 
                H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 
                náborové  D10L, H10L, HDR (s doprovodem)  
                příchozí  P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost), T (trať na úrovni H18, střední obtížnost) 
mikrosprint:    
            černá , červená , fialová , modrá , zelená  stejná obtížnost, rozdílný počet kontrol, bez kódů 
            tréninková OPEN 
sprint   černá , červená , fialová , modrá , zelená  rozdílná obtížnost, volné pořadí kontrol 
      černá : obtížná, delší; červená : obtížná, zkrácená; modrá : obtížná, kratší;  
 zelená : středně obtížná, kratší (děti); fialová : jednoduchá 

 Hodnocení : o pořadí jednotlivců v Rumburské LILII  rozhoduje součet časů z mikrosprintu a sprintu 
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 (mimo  
                                            kategorií HDR, HD10L, P, T a mikrosprint OPEN) 
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 (asi 50m od Centra)  
Startovní listiny:   pouze v Centru 
Druh ozna čování závodních pr ůkazů:  SportIdent - v případě poruchy SI - ražení do mapy,  
                   kontrola při  vyčítání SI, dětský závod do papírových průkazek - čas se neměří 
Vybavení kontrol: stojan s lampiónem, SI jednotkou a kleště, na některých kontrolách je rozhodčí 
Popisy kontrol: picto, jen na mapách, vyvěšeny v Centru, zveřejněny na ORIS  
Zakázané a nebezpe čné prostory: viz zvláštní pokyny 
Způsob startu: viz zvláštní pokyny 
Časový limit :     KT 90 min;  mikrosprint 10 min;  sprint 40 min; 
Vzdálenosti :      start i cíl  jsou v těsné blízkosti Centra (cesta neznačena) 
Cíl:     samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají (kromě mikrosprintu). 

Po oražení cíle žádáme závodníky, aby bezprostředně opustili prostor cíle a nebránili  
dalším závodníkům v doběhu, a vyčetli si co nejdříve SI v Centru.  

Vyhlášení vít ězů:  KT předpoklad v 14:00, stupně u Centra (jen dětské kategorie), celkové  
                               výsledky na ORIS 
                               Rumburská  LILIE v 17 hod, počítá se součet časů z mikrosprintu a sprintu 
Mytí :           omezené u Centra - mycí žleb 
WC:           u Centra mobilní 
Občerstvení po dob ěhu:  samoobslužně voda a voda se šťávou 



Stravování (občerstvení): v centru stánek, restaurace Dymník 
Doporu čujeme navštívit: v místě rozhledna Dymník a vyzkoušet si fotbalgolf  
      v Rumburku podstávkové domy Šmilovského ul., muzeum, Loreta, bazén 
Doplňující informace : závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí 
                                     první pomoc v centru a nedaleké nemocnici, hřbitov je jen o kousek dál 
        prodej a propagace je možný jedině se souhlasem Fotbalgolf Dymník 
Protesty:    Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem Kč 200,- během závodu, po ukončení závodu 
                   s vkladem na adresu hlavního rozhodčího: Tomáš Babický, Dominova 1314/3,  Rumburk 
Hlavní funkcioná ři:      ředitel akce          -    Jitka Nedvídková 
                                      hlavní rozhodčí    -   Tomáš Babický  RII 
                                      stavba tratí           -              Babický, Heinlová, Novák 
 
Poděkování:    představitel ům města Rumburk 
                        Schrödingerovu institutu Rumburk  
        Fotbalgolf centrum Dymník 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce. 
 
Rumburk  25. září 2017. 
 
 
       
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvláštní pokyny pro jednotlivé etapy  
 
E1: krátká tra ť 
Čas startu :     00 = 9:30 intervalový 
                       HDR, P a T na krabičku dle příchodu na start nejpozději však do času 90 
    Mapu si odebírá každý sám, místo mapového startu – označeno lampiónem. 
    Volné pořadí kontrol. 
Časový limit:    90 min 
Uzavření trat ě: 12:30 (v daném čase budou kontroly staženy) 
Vzdálenosti :   Centrum/START na Z okraji centra, CÍL poblíž startu 
Mapa:  Dymník,  1 : 10 000,  E = 5 m, stav VIII/2017, autor T. Novák, A4, OCAD, není foliovaná 
            tisk laser - papír 100 g color, mapa se v cíli neodebírá 
Použití zvláštních mapových symbol ů (uvedeno na map ě): 

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

Popis terénu : mírně zvlněný, různá průběžnost, místy podrost, bažiny, bohatá síť cest, pěšin a  
                        průseků - díky probírce celá řada nových a nezmapovaných 
Jiná nebezpe čí: v prostoru vrchu Dymník nebezpečné skalky, kluzký svah 
Omezení běžeckého oble čení a obutí :  není, doporučuje se zakrytí dolních končetin 
 
 
 
 
 



E2:  mikrosprint 
Čas startu : 00 = 13:00, start průběžný a volný, jak kdo přijde, OPEN kategorie nejdříve od 13:30  
 Závodník se dostaví v daném časovém rozpětí na start, minimálně jednu minutu před svým  
 startem, vynuluje SI čip a provede kontrolu nulování a odstartuje na startovací krabičku.                           
           Místo mapového startu – označeno vlajkou a lampiónem. 
    Pevné pořadí kontrol. 
Časový limit:    10 min 
Vzdálenosti :  Centrum – START/CÍL 50 m, neznačeno 
Mapa:  DYMNÍK Stonehenge, 1 : 1 000,  E = 2 m, stav VIII/2017, autor T. Babický, A5, OCAD, 
   laminovaná, tisk laser - papír 100 g color, mapa se v cíli odebírá a dále neposkytuje (bude 
   zveřejněna na www) 
Použití zvláštních mapových symbol ů (není uvedeno na map ě): 

jiný objekt   černý křížek 
zpevněná cestička             hnědě a zeleně přerušovaná linie (pro rozlišení) 

Popis terénu : volný prostor 
Jiná nebezpe čí:  může to klouzat, je třeba dbát zvýšené pozornosti v ůči v prostoru se       
                             pohybujícím ostatních závodník ů, zejména malých d ětí!!  
Omezení běžeckého oble čení a obutí :  nedoporučujeme boty s hřeby 
Průběh závodu:   Po odstartování obdrží závodník mapu se zakreslenými kontrolami s 
pořadovými čísly kontrol, bez spojnic mezi kontrolami. Závodník doběhne do místa startu, 
označeno lampiónem a vlajkou START a poté absolvuje svoji trať v pořadí čísel kontrol 
vyznačených na mapě. Kontroly jsou blízko u sebe, pozor na záměnu. Nejsou k dispozici kódy 
kontrol, popis kontrol je zřejmý z mapy (nejčastěji skalní věž, S pata, popis kontrol je na ORIS, 
www akce a bude i vyvěšen v centru). Po oražení cíle si vyčte SI v Centru, tréninkové OPEN 
kategorie u startu (nehodnotí a nevyvěšují se). 
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, jak kdo přijde 
 Závodník se dostaví v daném 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 každý sám, místo mapového startu – označeno vlajkou a lampiónem. 
 Volné pořadí kontrol. 
Časový limit:    40 min 
Uzavření trat ě: 16:30 
Vzdálenosti : Centrum – START 50 m, neznačeno 
Mapa:  DYMNÍK Fotbalgolf,  1 : 4 000,  E = 2 m, stav VII/2017, autor T. Babický, A4, OCAD, není   
             foliovaná, znakový klíč není pro mapu pro sprint, tisk laser - papír 100 g color 
Použití zvláštních mapových symbol ů (uvedeno na map ě): 

výrazný strom                             zelené kolečko 
skupina stromů                             zelené kolečko s tečkou 
vegetační objekt, pařez, vývrat zelená tečka (malá, velká), zelený křížek 
jiný objekt              černý křížek, modrý křížek 
jáma - použity 2 rozměry velikostí (menší pro jamky na fotbalgolf) 
některé mapové značky (např. jiný objekt) zmenšeny 

Popis terénu : les - různá průběžnost, otevřený terén  
Jiná nebezpe čí:  v průběhu závodu se závodníci pohybují po hřišti fotbalgolfu bez omezení 
 provozu, hráči hrající fotbalgolf mají přednost 
Omezení běžeckého oble čení a obutí :  není, doporučujeme zakrytí dolních končetin 
 


