RUMBURSKÁ LILIE 5. ročník
malý festival orientačního běhu ve Šluknovském výběžku
POHÁR obce LIPOVÁ pro vítěze LILIE v kategorii H70
Rybičku obce LIPOVÁ pro vítěze LILIE v každé soutěžní kategorii

v obci ČR roku 2019 LIPOVÁ

ROZPIS

3-etapových závodů v orientačním běhu (krátká trať, mikrosprint, sprint)

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS
ZOOB Rumburk z. s. a OL Team Wehrsdorf
Pořadatel:
Datum:
sobota 26. září 2020
Zařazení do soutěží: 2. + 3. závod Ještědského žebříčku mládeže podzim 2020
E1 (KT) a E3 (sprint)
2. + 3. závod Ještědského žebříčku dospělých 2020
2. + 3. závod Ještědského poháru družstev žactva 2020
2. + 3. závod Ještědského poháru družstev veteránů 2020
Veřejné a náborové závody v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“.
Centrum závodů: Lipová – louka SV Solandský ryb.
51.0228017N, 14.3823625E
Prezentace:
od 9:00 průběžně
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: D10L, H10L, HDR (s doprovodem) a P (trať na úrovni H12) - jen E1 a E3
tréninková: T1 (trať na úrovni H18 - jen E1 a E3), T2 (trať na úrovni H21 klasika - jen E1)
Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky: přes systém ORIS
řádný termín: neděle 20. září, 2. termín: středa 23. září 2020 (11:59)
při prezentaci: jen do volného počtu map
výjimečně e-mailem v povinném formátu na babickyt@gmail.com
„V případě že by celkový počet přihlášek překročil aktuálně platný limit pro uskutečnění sportovní akce,
budou upřednostněni závodníci z klubů JO přihlášení v prvním termínu. V krajním případě mohou být
zrušeny tréninkové a náborové kategorie.“

Vklady: H10L, D10L, HDR, DH10, P Kč 70,- / jen v 1. a 3.E
1.E (KT):
DH12-14, DH65- řádný termín Kč 100,- 2. termín Kč 120,- při prezentaci Kč 150,DH16-60, T
řádný termín Kč 130,- 2. termín Kč 150,- při prezentaci Kč 200,2.E (mikrosprint): řádný termín Kč 40,- 2. termín Kč 60,- při prezentaci Kč 80,viz informace na konci rozpisu
3.E (sprint): DH12-14, DH65- řádný termín Kč 70,- 2. termín Kč 100,- při prezentaci Kč 120,DH16-60, T
řádný termín Kč 90,- 2. termín Kč 120,- při prezentaci Kč 150,půjčení SI čipu: Kč 50,-/E požadavek na půjčení zadávejte společně s přihláškou do ORIS;
forma úhrady: v termínu přihlášek na účet číslo: 5465506768/2010, VS 209x + číslo oddílu podle
adresáře ČSOS (kde x = číslo etapy)
Start: intervalový - jen E1 a E3, průběžný jak kdo přijde E2, na startovací krabičku;
E1 KT 00=10:00; E2 mikrosprint 00=13:00; E3 sprint 00=15:00
kategorie HDR, P a T a E2 start průběžný, nejpozději však do času 60 - jen E1 a E3
Předpokládaný čas vítěze: dle SŘ JeO
Časový limit: 1.E (KT) 90 min.; 2.E (mikrosprint) 15 min.; 3.E (sprint) 60 min.
Vzdálenosti: Starty do 1 000m, cíl v blízkosti centra, délky tratí, sledy, popis a počty kontrol na ORIS.
Vyhlášení výsledků: 1.- 3. místo žák. kategorie E1 a 3.E
celkové LILIE (součet časů za 3E a jen vítězové soutěžních kategorií) v cca 16:30
Celkové výsledky na ORIS.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Parkování: V péči obce (pořadatel neorganizuje), bude vybírán poplatek, vzdálenost do centra 0,5-1 km.
Omezení běžeckého oblečení a obutí: Není, doporučené zakrytí končetin.

Popis terénu: 370 – 460 m. n. m., les s rozdílnou průběžností, střední hustota ces, místy obtížněji
obtížně
průchodný podrost a podmáčený terén,
terén kameny, různé terénní tvary, v SZ části (sprint) svažitý.
Možná nebezpečí: Uklouznutí
klouznutí na kamenech.
kamenech
Mapa: E1 Široký les, 1 : 10 000, E 5 m, stav II/20, autor J. Rančák, A4, mapový klíč ISOM2017
ISOM
E2 Bobřiště 2, 1 : 2 000,, stav VIII/20, autor Babický, A4, mapový klíč ISSprOM2019 (upravený)
E3 Pašerácká cesta, 1 : 4 000,
00, E 2 m, stav XII/19, autor J. Rančák, A4, mapový klíč ISSprOM2019
Zpracování map OCAD, tiskk laser, vodostálý papír PRETEX.
PRETEX
Druh označování
ování závodních prů
průkazů: SportIdent, krabičky SI budou v závodě nastaveny na
bezkontaktní způsob ražení, cílová krabička
krabičk bude v klasickém kontaktním režimu.
Mytí: Omezené Solandský ryb., zákaz používání mýdel apod.
WC: Mobilní v centru.
Občerstvení po doběhu: v centru samoobslužně voda, do vlastních kelímků.
Stravování (občerstvení): v centru stánek
Doplňující informace:
• Z důvodů hygienických opatření budou některé služby (mytí, občerstvení po závodě) poskytovány
v omezeném režimu. Je nezbytné zachovávat požadovaný vzájemný odstup. Požadavkům na odstup bude
uzpůsoben i systém startu (na startovací krabičku v dané minutě). U mobilních toalet budou umístěny
prostředky desinfekce.
• Nebude
bude organizována dětská školka ani dětský závod.
• V případně proti-koronavirovým
koronavirovým opatření může být E2 zrušena.
• Při E2 a E3 sprint je povoleno překonávat tmavě-zelený
tmavě zelený les, mapová zn. č. 410 ISSprOM19
IS
• Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
• První pomoc v centru.
• Prodej
rodej a propagace je možná
možn jedině se souhlasem pořadatele.
• V místě bude možné postavit stany.
stany
Protesty: Písemně hlavnímu
avnímu rozhodčímu s vkladem Kč 200,- během závodu a do 30 min. po plánovaném
uzavření cíle etapy. Po
o ukončení závodu proti oficiálním výsledkům do 14 dní od zveřejnění oficiálních
výsledků s vkladem na adresu hlavního rozhodčího: Tomáš Babický, Dominova 1314/3, Rumburk.
JURY Bude určena dodatečně.
Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tyto závody účastník souhlasí se zveřejním 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 jiných veřejných médiích.
médiích
Hlavní funkcionáři: ředitel akce - Jitka Nedvídková
hlavní rozhodčí - Tomáš Babický RII
stavba tratí - E1 Petr Novák, E2 Viktorie Nováková, E3 Leoš Havel
kontrola stavby tratí Harald Männel
zpracování přihlášek – Otakar Balák balak.ota@post.cz
Informace a kontakt:: Tomáš Babický babickyt@gmail.com tel.: 737 575 694
https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/

Rozpis byl schválen SK JeO.
Poděkování:

Rumburk 13. června 2020.

Zástupcům obce LIPOVÁ za významnou a účinnou pomoc při zabezpečení akce.
akce
ZEMSPOL s. r. o. Velký
Ve Šenov za vstřícnost a propůjčení pozemků na akci.
Lesům ČR za vstřícnost a pochopení pro konání akce.

