
            RUMBURSKÁ LILIE  5. ročník 
                          v obci roku 2019 LIPOVÁ  

 
          P O K Y N Y 

Datum konání : sobota 26. září 2020 
 
Centrum :   Lipová – Solandský ryb.     51.0228017N,  14.3823625E 
závodní kancelář, prezentace, vyčítání SI, pokyny, informace, výsledky, WC, první pomoc … 
 
Pořádající subjekt : ZOOB Rumburk a OL Team Wehrsdorf 
                                 za přispění obce LIPOVÁ, Města Rumburk a dalších 
 
Typ závodu : 3 etapový pěší denní orientační závod jednotlivců (krátká trať, mikrosprint, sprint) 
 
Zařazení do sout ěží:  
1.+ 3. etapa    2. a 3. závod Ještědského žebříčku mládeže – 2020 
                       2. a 3. závod Ještědského žebříčku dospělých 2020 s rank. koef. 1,00 
veřejný a náborový závod v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“ 
 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB. V 1E a 3E dle Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO 
sekce OB ČSOS pro rok 2020. Předpokládaný čas vítěze je dán soutěžním řádem JO. 
 
Kategorie: 
DH10, DH12, DH14, DD16, DH18, DH20, DH21K a DH21L, DH35, DH40, DH45, DH50, 
DH55, DH60, DH65, DH70, DH75, H80 
náborové: liniová trať D10L, H10L, HDR, v 1E a 3E, červeno-bílé plastové fáborky 
příchozí: P, v 1E+ 3E, trať na úrovni H12, lehká obtížnost 
               T1, trať na úrovni H18 a T2, trať na úrovni prodloužené H21, v 1E 
               T, trať na úrovni H18, v 3E 
Pozn.: Dětský závod pro nejmenší není organizován. 
 
Místo a čas prezentace :  Od 9:00 hod v Centru. 
           „Rychlá prezentace“ pro oddíly beze změn a bez doplatků. 

Dohlášky do počtu volných map a za zvýšené startovné mimo kategorie HDR, 
HD10 L, P, T. 

 
Parkování : zabezpečuje obec Lipová, bude vybíráno parkovné. Vzdálenost parkování 
centrum 200-900 m. Je nezbytné zachovat plnou průjezdnost příjezdové komunikace. 
 
Šatny: Společné nejsou, bude možné postavit oddílové stany. Bude k dispozici i malý 
párty-stan pro příchozí. 
Pozn.: Místa pro postavení stanů či přístřešků je dost, proto stavějte tyto s dostatečným odstupem.  
 
Startovní listiny:  Pouze v centru!! 
 
Druh ozna čování závodních pr ůkazů: SportIdent (SI)  
V případě poruchy SI ražení do mapy. SI jednotky budou nastaveny do bezkontaktního 
režimu (AIR+). 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, pro E1 + E3 i v Centru – samoobslužný odběr, pro E2 
pouze na mapě. 
 
Mapy :  
E1:   Široký les , 1 : 10 000, E 5 m, stav III/20 - aktualizováno, autor Rančák, A4,  

papír PRETEX, zn. klíč ISOM17 
E2:  Bob řiště 2,  1 : 2 000, E 2 m, stav VIII/20, autor Babický + Rančák, A4,  

papír PRETEX, zn. klíč ISSprOM19 mírně upravený 
E3:  Solandská cesta , 1 : 4 000, E 2 m, stav III/20 - aktualizováno, autor Rančák, A4,  
                             papír PRETEX, zn. klíč ISSprOM19 
zpracování map OCAD, tisk ŽAKET 
Pozn.: Vzhledem k použití papíru PRETEX nebudou na startu k dispozici mapníky. Vodostálost papíru však neznamená 
automaticky, vyšší pevnost nebo větší odolnost kresby na ohyb papíru. 
 
Použití zvláštních mapových symbol ů: 

zelené kolečko (s bílou výplní i obvodem): výrazný strom:   
zelená tečka s bílou výplní: vegetační objekt (např. malý hustník i výraznější strom) 
zelený křížek: vývrat 
černý křížek: jiný objekt (např. i spadlý posed) 
modrý obdélník: vodní zdroj oplocený 

 
Popis terénu : 370 – 460 m. n. m. 
E1: Mírně zvlněný terén, les s vegetací všech druhů, rozdílná průběžnost, síť cest a 
průseků (místy zarostlé či vyjeté kleje od těžké lesní techniky), místy podmáčené a obtížně 
průchodný podrost, řada nových mýtin. 
E2: Rovinatý terén, bez cest, s rozdílnou vegetací a průběžností, místy podrost. 
E3: Les s rozdílnou vegetací, kameny, střední síť cest, místy podrost, v části svažitý terén. 
Pozn.: Vegetační kryt je v termínu konání závodů oproti termínu mapování vzrostlejší. 

 
Možná nebezpe čí: V lese stále probíhá těžba dřeva!! Složené dřevo tvoři bariéry, které je 
zakázáno překonávat. Nejvýraznější jsou vyznačeny v mapě. 
Po těžbě je v prostoru dost vyjetých kolejí od těžké lesní techniky, které ne zcela svým 
průběhem odpovídají původní cestě na mapě. 
Některé kategorie mohou míjet v 1E elektrické ohradníky pastvin, které nebyly, ale mohou 
být pod napětím, záleží, zda jsou na pastvině vidět pasoucí se zvířata (koně či skot). 
Doporučuje se je (zvířata i majitele) nedráždit. 
Asfaltové a zpevněné lesní cesty jsou poměrně frekventovanými cyklo-trasami. Někteří 
(cyklisté, elektro-koloběžkáři i další) to s rychlostí pohybu dost přehánějí. 
 
Omezení běžeckého oble čení a obutí : Není, doporučené zakrytí dolních končetin. 
 
Zakázané a nebezpe čné prostory: Zákaz vstupu do lesa mimo lesní asfaltové 
komunikace v okolí centra (prostor závodu). Nepřístupné prostory (např. osázené paseky 
v 2E) jsou vyznačeny v mapě.  
 
Způsob startu: E1 + E3 intervalový, kategorie H10L, D10L, HDR, P a T volný po příchodu 
na start na startovní krabičku. 
E2 volný na startovní krabičku (bez koridoru), nulování a kontrola nulování před startem. 
 
Čas startu 00:   1E: 10:00   2E: 13:00 – 13:45    3E: 15:00 
 
Časový limit : 1E  90 min., 2E 15 min.,  3E  60 min. 
 
 
 



Vzdálenosti : Centrum – start: E1 900m (+30m),  E2  150m (-4m),  E3  300 m (+40m). 
            Cesta na starty není značena a vede pouze po lesní asfaltové cestě bez  
            jakéhokoliv odbočování. 
                      Cíl – centrum (vyčítání):  E1 300m (cestou na start E1), E2 – u startu E2,    
                               E3 v těsné blízkosti centra. Cesta z cíle není značena. 
 
Cíl: Samoobslužný, doběhový koridor není vyznačen, mapy se v cíli neodebírají, mimo E2. 
Pozn.: 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 cca v 16:30  

1E a 3E: (jen žákovské kategorie), 2E nejlepší časy na jednotlivých tratích. 
          Celkové LILIE (součet časů za 3EE), cca v 16:45, vítězové po kategoriích. 
Pozn.: HDR, DH10L a vlastně všechny děti – sladká odměna po každé etapě při vyčítání SI, je třeba se přihlásit. 
 
Mytí :  Omezené ve žlebu s vodou u centra, POZOR – voda není pitná.  

V Solandkém ryb. – zákaz použití chemických prostředků. 
 
WC: U Centra mobilní. 
 
Občerstvení po dob ěhu: V centru samoobslužně voda (případně voda se šťávou), do  
            vlastních kelímků. 
 
Stravování (občerstvení): V centru stánek se základním sortimentem. 
 
Doplňující informace :  

Každý účastník se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
           První pomoc v centru. 
           V průběhu akce bude natáčen videoklip z/o orientačním běhu. 

Školka pro d ěti: pořadatel nezajišťuje. 
Platí zákaz vstupu ps ů do lesa, viz čl. 20.9 Pravidel OB. 
Z důvodů hygienických opatření jsou některé služby (mytí, občerstvení po závodě) 
poskytovány v omezeném režimu a samoobslužně. 
Při E2 a E3 je povoleno překonávat tmavě-zelený les, mapová zn. č. 410  
ISSprOM19. 

 
Zvláštní pokyny pro 2E (mikrosprint): 

Nulování a kontrola nulování SI čipů je samostatně před startem. 
Není startovní koridor, start na krabičku.  
Mapy nejsou na startu setříděné podle kategorií, ale podle tratí. Je připraveno 5 
tratí:  

zelená    kat.:   D10, D12, D70, D75, H10, H12, H75, H80 
Pozn.: Tato trať není určena pro začátečníky a vyžaduje zkušenosti z orientace. Pro méně zkušené děti DH10 
doporučujeme závod absolvovat s doprovodem. 

fialová     kat.:   D14, D60, D65, H14, H65, H70 
modrá     kat.:   D16, D45, D50, D55, H16, H50, H55, H60 
červená   kat.:   D18, D20, D35, D40, H18, H35, H40, H45 
černá       kat.:   D21K, D21L, H20, H21K, H21L 
První 3 kontroly jsou v pevném pořadí, na mapě se spojnicí a pořadovým číslem, další 
kontroly jsou ve volném pořadí, na mapě bez spojnice a s kódem kontroly. 
Mapy v cíli se odhazují do připravené bedny, bude možnost si je rozebrat po skončení 
startu. 
Popisy kontrol pouze na mapě. 
Vzdálenost kontrol: Kontroly se nacházejí relativně blízko od sebe (nadohled), ale v 
souladu s pravidly OB. Doporučuje se důsledně kontrolovat kódy kontrol. 



Pozn.: Pokud by někdo chtěl absolvovat jinou tra
výsledků 3OB LILIE!!), nebo absolvovat více tratí, je to možné, pouze je t
startovné Kč. 50,- a použít i jiný SI čip. Dodate
dostupná na www. 

Křížení tratí: Ve všech E dochází ke k
spojnice mezi kontrolami. Doporu
 
Ochrana osobních údaj ů a fotografování: 
svých osobních údajů v platném formátu Č
na webu závodů a v informačním systém ORIS.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie 
proběhlém závodě atp. Dále mohou být poř
fotografováním, oznamte to prosím explicitn
 
Info COVID-19:  Prosíme všechny účastníky akce o d

• Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu 
kontaktu s akutně nemocným, který by mohl mít Covid

• Udržujte ohleduplný odstup od ostatních ú
• Z důvodu snížení koncentrace závodník

startem. 
• Nezdržujte se na shromaždišti a v prostoru startu a cíle déle než je nutné.

 
Závodníci jsou povinni  řídit se ustanovením zák.
např. poškozování stromů a keřů, vstupu do oplocených míst, 
 
Protesty:  
Protest proti porušení či nedodržení Pravidel v pr
hlavního rozhodčího lze podat nejpozději do 30 minut po plánovaném 
Protest proti oficiálním výsledkům lze podat do 14 dn
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
rozhodčího: Tomáš Babický, Dominova 1314/3, Rumburk

 
Složení jury: Žejdlík Michal LTP7001, 
 
Hlavní funkcioná ři:  ředitel akce 

  hlavní rozhod
  stavba tratí 
   kontrola stavby tratí

 
Informace : https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/
 
Délky tratí a počty kontrol na ORIS
 
Poděkování:  Zástupcům obce LIPOVÁ 
  ZEMSPOL s. r. o. Ve

  Lesům ČR za vstřícnost a pochopení pro konání akce.

A i těm, kteří nám z 
 

Rumburk 22. září 2020 
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Žejdlík Michal LTP7001, Barták Jiří CHA5100, Nehasil Vladislav LDC7101

ředitel akce - Jitka Nedvídková 
hlavní rozhodčí - Tomáš Babický RII 
stavba tratí – E1 Petr Novák, E2 Tomáš Babický, 

kontrola stavby tratí, aktualizace map: Harald Männel

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

ORIS. 

LIPOVÁ za významnou a účinnou pomoc při zabezpečení akce.

Velký Šenov za vstřícnost a propůjčení pozemků na akci.
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