
                        RUMBURSKÁ LILIE 
                                              IV. ročník 2019 
                                 v zeleném m ěstě KRÁSNÁ LÍPA                        

                              P O K Y N Y 
 
Datum :     neděle  29. září 2019  
 

Centrum závod ů:      Krásná Lípa - kulturní d ům a kino              50.9107011N,  14.5089289E  
závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky, WC, mytí, první pomoc … 
 

Pořádající subjekt : ZOOB Rumburk  
   za přispění Města Krásná Lípa, Města Rumburk, KČT Krásná Lípa a dalších 
 

Typ závodu :   3 etapový pěší denní orientační závod jednotlivců ve sprintu 
 

Zařazení do sout ěží: 1.+ 3. etapa 2. a 3. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim 2019 a 
      10. a 11. závod Ještědského žebříčku dospělých 2019 s rank. koef. 1,00 
        2. etapa        zkrácený sprint (mikrosprint) 

                             veřejný a náborový závod v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“ 
 

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, H80 
náborové:  liniová trať D10L, H10L, HDR, červeno-bílé plastové fáborky, pouze v 1.+3.E 
příchozí:  P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost, pouze v 1.+3.E), T (trať na úrovni H18) 
 

Místo a čas prezentace :  29. 9. 2019   od 9:00 hod v Centru 
          dohlášky a změny:  při prezentaci, do počtu volných map, za zvýšené startovné  
    mimo kategorie HDR, HD10 L, P, T  
 

Parkování :  Pořadatel nezabezpečuje, ve městě Krásná Lípa je dostatek míst pro parkování. 
 

Šatny:  V Centru, venkovní areál (bez přístřešku), v případě nepříznivého počasí v kulturním 
  domě, zákaz vstupu ve znečištěných botách a oděvu a v botách s hřeby.  
  Není možné postavit oddílové stany. 

 

Startovní listiny:   pouze v Centru (na startu z prostorových důvodů nebudou) !! 
 

Druh ozna čování závodních pr ůkazů:  SportIdent (SI) - v případě poruchy SI ražení do mapy,  
                   kontrola při vyčítání SI v centru. Zapůjčení SI čipu na prezentaci za poplatek. 
 

Vybavení kontrol: Stojan s lampiónem, SI jednotka a kleště, na některých kontrolách rozhodčí. 
 

Popisy kontrol: Picto na mapě a pro E1 + E3 i v Centru, pro E2 pouze na mapě. 
 

Mapa:  E1+ E3 Krásná Lípa S/Z , 1 : 4 000,  E 2 m, stav VI-VIII/19, autor Babický, A4, zn.klíč ISOM 
    E2 Krásná Lípa C, 1 : 1 500,  E 2 m, stav VI-VIII/19, autor Babický, A4, 
  velikost některých mapových značek upravena 
  zpracování map OCAD, tisk laser, vodostálý papír PRETEX 100g 
 

Použití zvláštních mapových symbol ů (uvedeno na map ě): 
výrazný strom        zelené kolečko 
vegetační objekt            zelená tečka (malá, velká), zelený křížek 
jiný objekt, lampa  černý křížek, modrý křížek, černé kolečko s tečkou 

 

Popis terénu : E1 a E2 město s parky, E3 lesopark.  
 

Možná nebezpe čí: Při závodě budou závodníci přebíhat i opakovaně frekventovanější  
                                komunikace, přeběhy jsou sice směrovány na přechody pro chodce, ale provoz  
                                nebude nijak omezen !! 

           Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zejména d ěti pou čit. 



 

Omezení běžeckého oble čení a obutí :  Není, pro E3 doporučené zakrytí dolních končetin,  
                                                                  pro E1 a E2 se nedoporučují boty s hřeby. 
 

Zakázané a nebezpe čné prostory:  vyznačeno v mapě 
 

Způsob startu: E1 + E3 intervalový, kategorie H10L, D10L, HDR, P a T na startovní krabičku  
       E2 volný na startovní krabičku 
 

Čas startu 00:   E1: 10:00    E2: 12:40 – 13:15   E3: 15:00 
                           H10L, D10L, HDR, P a T do času: E1: 10:50  E3: 15:50 
 

Časový limit :     1.+3.E  60 min., 2.E 30 min. 
 

Vzdálenosti :      Centrum – start:  E1 - 800 m, E2 - 500 m, E3 - 1 100 m, modré plastové fáborky. 
                           Cíl  E1 a E3 v těsné blízkosti centra, E2 cca 300 m od centra – neznačeno. 
 

Cíl:     Samoobslužný, doběhový koridor není vyznačen, mapy se v cíli neodebírají. 
Žádáme závodníky, aby bezprostředně po oražení cíle opustili prostor cíle a nebránili  
tak dalším závodníkům v doběhu, a vyčetli si co nejdříve SI v Centru. 

 

Vyhlášení výsledk ů:  V Centru 1.E cca 12:00, 3.E: cca 16:30 (jen žákovské kategorie),  
     E2 se samostatně nevyhlašuje  

                                     Celkové LILIE (součet časů za 3E), cca v 16:45, vítězové po kategoriích 
 

Mytí :    Omezené v Centru, mycí žleb. 
 

WC:     U Centra mobilní. 
 

Občerstvení po dob ěhu:  Samoobslužně voda a voda se šťávou, do vlastních kelímků. 
 

Stravování (občerstvení): V Centru stánek, v místě další dobré možnosti. 
 

Doplňující informace : Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
 První pomoc v centru, kolem hřbitova se běží v E3. 
 V průběhu akce bude natáčen videoklip o orientačním běhu.  
 

Křížení tratí: Ve všech E dochází ke zvýšenému křížení tratí. Křížení je řešeno vychýlením 
spojnice mezi kontrolami, nebo i přerušením spojnice, kde vychýlení spojnice by vedlo ke 
značnému zvýšení nečitelnosti mapy. Doporučuje se v těchto případech číst pečlivě mapu. 
Příklady křížení: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vzdálenost kontrol: Ve všech E se některé kontroly se nacházejí poměrně blízko od sebe  
   (nadohled), ale v souladu s pravidly OB. 
   Doporučuje se při ražení důsledně kontrolovat kódy kontrol. 

 

Ochrana osobních údaj ů: Přihlášením se na závody každý účastník souhlasí se zveřejněním 
svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků, 
případně fotodokumentace na webu závodu a v informačním systému ORIS či v propagačním 
videoklipu. 
 

Protesty:    Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400,- Kč během závodu, po ukončení  
                  závodu s vkladem na adresu hlavního rozhodčího:  
                  Tomáš Babický, Dominova 1314/3,  Rumburk 
 



Složení jury:   Žejdlík Michal LTP7001, Přinda Oldřich VLI5101, Nehasil Vladislav LDC7101 
 

Hlavní funkcioná ři:      ředitel akce          -    Jitka Nedvídková 
                                      hlavní rozhodčí    -   Tomáš Babický  RII 
                                      stavba tratí           -   Leoš Havel, Petr Novák, Tomáš Babický 
 

Informace :   https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/ 
Délky tratí, sledy, popis a počty kontrol na ORIS. 

 

Poděkování:    představitel ům města Krásná Lípa a Rumburk 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce 
 
Rumburk  25. září 2019 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


