
                RUMBURSKÁ LILIE    
                                       POHÁR obce L IPOVÁ pro vítěze LILIE v kategorii H70 

                                       Rybi čku obce LIPOVÁ  pro vítěze LILIE v každé soutěžní kategorii 
 

                         v obci roku 2019   LIPOVÁ   
 
 

R O Z P I S   3-etapových závodů v orientačním běhu (sprint, krátká trať, klasika) 
 
Datum :                        sobota 18. dubna 2020 (krátká trať a sprint)      neděle 19. dubna 2020 (klasika) 
 
Centrum závod ů:    Lipová – louka SV Solandský ryb.         51.0228017N,  14.3823625E 
 
Prezentace:            od 9:00 (průběžně – po oba dny) 
Kategorie:              obvyklé soutěžní + linie + rodiče s dětmi + příchozí + tréninková 
Datum pro p řihlášky:     Do neděle 12. dubna, 2. termín  středa 15. dubna 2020. 
Start :               1.E (sobota) KT 00=10:00;   2.E (sobota) sprint 00=15:00;   3.E (neděle) klasika 00=10:00 
Parkování :    V péči obce, bude vybírán poplatek, vzdálenost do centra 0,5-1 km. 
Popis terénu : 370 – 460 m. n. m., les s rozdílnou průběžností, střední hustota ces, místy obtížněji  

  průchodný podrost a podmáčený terén, kameny, různé terénní tvary, SZ část prostoru svažitá. 
Mapa:    E1 Široký les, 1 : 10 000, E 5 m, stav II/20, A4 
                E2 Pašerácká cesta, 1 : 4 000, E 2 m, stav XII/19, A4  
                E3 Schmugglerpfad, 1 : 15 000 a 1 : 10 000, E 5 m, stav III/19 
 
Doplňující informace :  Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Nebude organizována dětská školka. 

Při E2 sprint je povoleno překonávat tmavě-zelený les, mapová zn. č. 410 ISSprOM19. První pomoc v 
centru. V místě bude možné postavit oddílové stany. V místě občerstvení. 

 
Pořadatel :                       ZOOB Rumburk z. s.  a  OL Team Wehrsdorf  
Informace a kontakt :  Tomáš Babický babickyt@gmail.com tel.: 737 575 694 

  https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/ 
 

Poděkování:  Zástupcům obce LIPOVÁ za významnou a účinnou pomoc při zabezpečení akce. 

  ZEMSPOL s. r. o. Velký Šenov za vstřícnost a propůjčení pozemků na akci. 

  Lesům ČR za vstřícnost a pochopení pro konání akce. 

 

 

 

         


