
                 RUMBURSKÁ LILIE 
                          3. ročník 
               

    R O Z P I S 
                                         závodu v orientačním běhu na klasické trati  
 
Pořádající orgán:             Ještědská oblast sekce OB ČSOS  
Pořadatel:                         ZOOB Rumburk z. s. ve spolupráci s Schrödingerovým institutem Rumburk 
Datum:                              sobota 20. 10. 2018  
Zařazení do soutěží:   4. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim 2018 
    12. závod Ještědského žebříčku dospělých 2018 s rank. koef. 1,00 

veřejný a náborový závod v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“ 
Centrum závodů:            Rumburk - Fotbalgolf Dymník         50.9424, 14.5227  
Prezentace:                      od 9:00 (průběžně) 
Kategorie:                        D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 
                                           H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 
                           náborové  D10L, H10L, HDR (s doprovodem)  
                           příchozí  P (trať na úrovni H12),  T (trať na úrovni H18) 
Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky:  přes systém ORIS  
   řádný termín: neděle 14. října          2. termín: středa 17. října 
                 výjimečně e-mailem v povinném formátu na babickyt@gmail.com  
   při prezentaci: jen do volného počtu map, za zvýšené startovné (mimo HD10L, HDR, P a T) 
         dětská trať - na místě  
Vklady:       H10L, D10L, HDR, P  Kč 50,-   
                     DH10                      řádný termín Kč  60,-    2. termín  Kč   80,-   při prezentaci Kč  100,-  
        DH12-14, DH70-  řádný termín Kč   80,-    2. termín  Kč 100,-   při prezentaci Kč 120,-  
                     DH16-65, T            řádný termín Kč 100,-   2. termín  Kč 120,-   při prezentaci Kč 150,- 
               půjčení SI čipu  Kč 40,-  zadávejte společně s přihláškami do ORIS;  
              forma úhrady: v termínu přihlášek na účet číslo: 5465506768/2010, VS 189+číslo oddílu podle adresáře ČSOS 

Start:    intervalový,  00=10:00, kategorie HDR, P a T dle příchodu na start nejpozději však do času 90; 

Předpokládaný čas vítěze:  dle SŘ JeO 
Časový limit:     150 min;  
Vzdálenosti:      Start i cíl  jsou v blízkosti centra, délky tratí, sledy, popis a počty kontrol na ORIS. 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
Příjezd:               Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd. 
Parkování:         V místě může být vybíráno parkovné. 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  Doporučené zakrytí končetin!!  
Popis terénu: Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy podrost a mokřiny, po bouři Herwart (říjen 2017) je v 
  celém lese řada polomů a nových vývratů, pasek i nových cest po těžbě ..., v místě kontrol  
  dokresleno. V S části mapy vývraty nemapovány. 
Možná nebezpečí: V centru nebude omezen běžný provoz pro veřejnost (Fotbalgolf, restaurace). 

Mapa:  DYMNÍK,  1 : 10 000,  E 5 m, stav VIII/17 J část, VI/18 S část, autor T. Novák, A4, znakový klíč ISOM 2000  
 zpracování map OCAD, tisk laser, vodostálý papír pretex. 
Druh označování závodních průkazů:  SportIdent 
Vyhlášení vítězů:  Předpoklad v 14:30 v centru (dětské kategorie), celkové výsledky na ORIS. 
Mytí:         omezené v centru 
WC:         mobilní v centru 
Občerstvení po doběhu:  u cíle samoobslužně voda a voda se šťávou 
Stravování (občerstvení): v centru stánek, restaurace Dymník  
Doporučujeme navštívit: v místě rozhledna Dymník a vyzkoušet si fotbalgolf  
      v Rumburku podstávkové domy Šmilovského ul., muzeum, Loreta 
 
 
 



Doplňující informace:      závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí 
                                             první pomoc v centru 
     prodej a propagace je možná jedině se souhlasem Fotbalgolf Dymník 
     v místě je omezená možnost převlékání, bude možné postavit oddílové stany 
 
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. 
      JURY bude určena dodatečně. 
 
Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně fotodokumentace na webu závodu a v 
informačním systému ORIS. 
 
Hlavní funkcionáři:      ředitel akce          -    Jitka Nedvídková 
                                        hlavní rozhodčí    -   Tomáš Babický  RII 
                                        stavba tratí  -  Petr Novák, Leoš Havel 
                                        
Informace a kontakt:  Tomáš Babický    babickyt@gmail.com  tel.: 737 575 694 
                                         https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/ 

 
Rumburk  20. srpna 2018. 
 
 
Poděkování:   p. Lukaši Bernasovi za mimořádnou vstřícnost pro konání akce  
                         zástupcům města Rumburk za významnou pomoc při zabezpečení akce 
 
 

       
 
           


