
  

Liberecký kraj                                                 

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

 
 
Pořádající orgán:                    
Pořádající subjekt:                  
Datum:  středa  15. května 2019
Centrum závodů:  Rumburk - Fotbalgolf Dymník
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.    
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. 
Časový limit:     60 min. 
Vzdálenosti: Start i cíl budou v

Mapa:  DYMNÍK - fotbalgolf,  1 : 4 000,  E 5 m, aktualizace 

Použité zvláštní mapové symboly: 

 

Mapy se v cíli vybírají.

 

Terén:  Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy 

fotbalgolfovém hřišti (omezený přístup do některých částí).

Délky tratí, popisy a počty kontrol

                            Upozornění: Většina tratí se i několikrát kříží.

                                                    Popisy kontrol v

 Omezení běžeckého oblečení a obutí

 
Informace:         Na emailu: babickyt@gmail.com

 

 

 

 

Liberecký kraj                                                                                               

P O K Y N Y 
(zkrácené) 

Krajského finále PŘEBORU ŠKOL  

v orientačním běhu pro školní rok 2018/19 
 

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

středa  15. května 2019 
Fotbalgolf Dymník           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 

Elektronický systém SportIdent.  

v těsné blízkosti centra, cesta neznačena. 

fotbalgolf,  1 : 4 000,  E 5 m, aktualizace IV./19, A4  

Použité zvláštní mapové symboly:  

vybírají. 

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

fotbalgolfovém hřišti (omezený přístup do některých částí). 

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

: Většina tratí se i několikrát kříží. 

Popisy kontrol v pikto-tvaru pouze na mapě. 

Omezení běžeckého oblečení a obutí:  Doporučené zakrytí končetin!!  

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

                                            Ústecký kraj 

Rumburk, z. s. 

 

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

podrost. Část tratí vede po 

a v centru.  

Tomáš Babický,    tel. 737 575 694   


