
  

Liberecký kraj                                                 

Krajského finále PŘEBORU ŠKOL
v orientačním běhu pro školní rok 2018/19

náborových závodů v

 
Pořádající orgán:                    
Pořádající subjekt:                  
 
  
 
 
 
Datum:  středa  15. května 2019
Rozsah závod: Přebor škol v orientačním běhu 
Druh závodu:  Denní orientační závod jednotlivců s
Centrum závodů:  Rumburk - Fotbalgolf D
Kategorie: D5, H5    4. - 5. tř.

D7, H7    6. - 7. tř.  

D9, H9    8. - 9. tř.  

DS, HS   studenti   

příchozí P a tréninková T

Časový program:      09:00 - 10:30 hod.

                                    11:00 hod.    
                                    13:30 hod.    
                                               Vyhlašují se 
                                                školy 
                                                Vítězové obdrží medaili, diplom a drobnou cenu.
Změny v přihláškách:  Na prezentaci

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent
Označovací jednotky systému SportIdent 
bezdotykového ražení. V případě selhání ražení krabičky 
mechanickými kleštěmi
Vyčítání čipů je v prostoru 
závod nedokončili. 
Při ztrátě zapůjčeného čipu 

Časový limit:     60 min. 
 
 

 

 

 

Liberecký kraj                                                                                               

P O K Y N Y 
Krajského finále PŘEBORU ŠKOL  

v orientačním běhu pro školní rok 2018/19 
náborových závodů v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“

a World orienteering day 2019 
 

          Český svaz orientačního běhu 
              TJ Stadion Nový Bor, oddíl OB      a       ZOOB Rumburk, z.

května 2019 
Přebor škol v orientačním běhu - krajské finále škol pro Ústecký a Liberecký kraj

enní orientační závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol. 
Fotbalgolf Dýmník           GPS 50.9424N, 14.5227E 

5. tř. 

7. tř.  prima a sekunda víceletých gymnázií 

9. tř.  tercie a kvarta osmiletých gymnázií  

DS, HS   studenti   kvinta-oktáva osmiletých gymnázií  

tréninková T (volné pořadí kontrol)  

10:30 hod.   prezentace 

   start 00   intervalový (kat. P a T po příchodu na start, na krabičku)
    vyhlášení vítězů 

Vyhlašují se první 3 jednotlivci v každé kategorii bez rozlišení za LK i UK,
 za LK i UK samostatně. Čas vyhlášení se může posunout

Vítězové obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. 
Na prezentaci, dohlášky jen do počtu volných map. 

Elektronický systém SportIdent. Jeden čip nesmí být v závodě použit dvakrát. 
Označovací jednotky systému SportIdent nebudou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení. V případě selhání ražení krabičky se označ
mechanickými kleštěmi do mapy (políčka R). Mapa se pak odevzdá v 
Vyčítání čipů je v prostoru centra a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří 

nedokončili. Vyčtení čipu se provádí co nejdříve po proběhnutí cílem.
Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtováno Kč 700,-. 

                                            Ústecký kraj 

PŘÍRODĚ“ 

Rumburk, z. s. 

stecký a Liberecký kraj. 

 

(kat. P a T po příchodu na start, na krabičku) 

bez rozlišení za LK i UK, 
se může posunout. 

. Jeden čip nesmí být v závodě použit dvakrát. 
nastaveny do režimu 

označí kontrola 
Mapa se pak odevzdá v cíli rozhodčí. 

a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří 
Vyčtení čipu se provádí co nejdříve po proběhnutí cílem. 



Příjezd:   Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd.  
Je zajištěn odvozový autobus Rumburk – Dýmník, předpokládaný odjezd od autobusové    
zastávky u vlakového nádraží v Rumburku v 10:10, zpět pak 13:40 a 14:30. 

Parkování: Na místě.  
Šatny:  V místě je omezená možnost převlékání, bude možné postavit stany. 
Vzdálenosti: Start i cíl budou v těsné blízkosti centra, cesta neznačena. 

Mapa:  DYMNÍK - fotbalgolf,  1 : 4 000,  E 5 m, autor T. Babický 

aktualizace IV./19, A4, znakový klíč ISOM sprint - upravený, zpracování map OCAD, 

tisk laser, vodostálý papír pretex 100 gr.  

Použité zvláštní mapové symboly:  

 

Mapy se v cíli vybírají. 

Ukázka dřívější mapy v centru. 

Terén:  Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy významný podrost. Část tratí vede po 

fotbalgolfovém hřišti (omezený přístup do některých částí). 

V prostoru závodu se neustále pracuje, závodník se může setkat i s velkou technikou.  

Na fotbalgolfovém hřišti bylo nové nainstalováno zavlažování, výkopy jsou v terénu 

zřetelné, nejsou v mapě. 

Tzv. fairwaye, fotbalgolfové dráhy se zastřiženým trávníkem jsou sice zakresleny 

v mapě, ale nemusí být zřetelné v terénu. 

Po vichřici je v prostoru řada dosud neodstraněných polomů, v mapě vyznačeny jako 

nebezpečný nebo zakázaný prostor.  

V lesních částech stále probíhá odtěžování kůrovcem napadených stromů, 

nejčerstvější změny nejsou v mapě, stavba tratí se těmto úsekům snaží vyhnout. 

V terénu je celá řada polomových vývratů i vývratů po těžbě dřeva, zakresleny 

v mapě jsou pouze nejvýznamnější a v předpokládaných postupech a v okolí kontrol. 

Délky tratí, popisy a počty kontrol, startovní listiny:  Na ORIS, www FCBK a v centru.  

                            Upozornění: Většina tratí se i několikrát kříží. 

                                                    Popisy kontrol v pikto-tvaru pouze na mapě. 

Omezení běžeckého oblečení a obutí:  Doporučené zakrytí končetin!!  

JURY:          Bude jmenována po prezentaci a složení jury bude vyvěšeno v centru závodu. 
Protesty:    Písemně hlavnímu rozhodčímu během závodu, po ukončení závodu na adresu hlavního  

                     rozhodčího:  Romana Kučerková, Čsl. Armády 163, Litvínov-Hamr, 435 42 

Mytí:        Omezené v centru, mycí žlab. 

WC:        Mobilní v centru. 

Občerstvení po doběhu:   U cíle samoobslužně voda a voda se šťávou.  

Stravování (občerstvení):  V centru stánek, restaurace Dymník. 

Zdravotnická služba:                    V průběhu v centru závodu. 

Upozornění a doplňující informace:    
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! 

              Za děti odpovídá příslušný pedagogický dozor.  

              V centru nebude omezen běžný provoz pro veřejnost. Do prostoru fotbalgolfového hřiště je   

              zákaz vstupu. 

              Závod se koná za každého počasí.  

Právo startu škol kraje v celostátním finále ve středu 5. června 2019 v Brně: 
kategorie D7, H7, D9, H9:  Liberecký kraj 2,   Ústecký kraj 1 
kategorie DS, HS:                 Liberecký kraj 2,   Ústecký kraj 2 

 



 

Doprovodný program:  V prostoru Stromu života bude organizován v

orientační závod, start je volný, jak kdo přijde, běží se na čipy SI, lze použít stejné čipy jako při 

hlavním závodě. Připraveno bude více různě obtížných tratí, výsledky

lísteček. 

 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřej

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

fotodokumentace na webu závodu a v informačním systému ORIS.

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být 

pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 

pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je 

třeba zřetelně oznámit fotografovi.

 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
                                 hlavní rozhodčí 
 
Informace:         Na emailu: babickyt@gmail.com

 
Poděkování:   p. Lukáši Bernasovi
                          zástupcům města Rumburk
 
 
Sponzoři:  
 
                                                          
 
 
 
Partneři závodu: 
                                                          

                                               
                                            
 
 
 
                                                                                                     

prostoru Stromu života bude organizován v rámci WOD mal

, start je volný, jak kdo přijde, běží se na čipy SI, lze použít stejné čipy jako při 

hlavním závodě. Připraveno bude více různě obtížných tratí, výsledky pouze elektronicky a nebo na 

Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřej

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

závodu a v informačním systému ORIS.  

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být 

potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 

pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je 

třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

ředitel závodu -  Tomáš Babický- R2 
hlavní rozhodčí -   Romana Kučerková-R2 

babickyt@gmail.com, Tomáš Babický,    tel. 737 575 694  

Bernasovi za mimořádnou vstřícnost pro konání akce, 
města Rumburk a Nový Bor za významnou pomoc při zabezpečení akce

 

                                               MĚSTO   
                                             RUMBURK                      

                                                                                                      

rámci WOD malý mikro-

, start je volný, jak kdo přijde, běží se na čipy SI, lze použít stejné čipy jako při 

pouze elektronicky a nebo na 

Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být 

potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 

pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je 

Tomáš Babický,    tel. 737 575 694   

za významnou pomoc při zabezpečení akce. 


