
 
 
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé lesa a příznivci aktivního pobytu na zdravém vzduchu, 
 

dovoluji si vám poslat pozvánku na 26. ročník Mistrovství Evropy lesníků v orientačním běhu. 
Jedná se o sportovně vzdělávací akci, která slouží k navazování kontaktů a předávání zkušeností 
mezi lesníky, vlastníky lesů, pracovníky firem poskytujících služby v lesnictví a pracovníky 
dřevozpracujícího průmyslu napříč Evropou. Pravidelnou součástí závodů je odborný seminář 
o lesnictví, jeden den je vyplněný exkursemi s lesnickou tématikou a místními zajímavostmi. 

Na ME lesníků se závodí vždy ve třech disciplínách. Ve sprintu asi o délce do 3 km, který vede 
obvykle příměstskými parky, bývá tudíž mapově jednodušší. V závodě na krátké trati bývá délka 
tratí pro dospělé  4-5 km (pro děti kratší) a běží se v lese, stejně jako u tříčlenných štafet.  

Závody jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro prestižní závodníky. Kategorie jsou vypsány 
pro věkové skupiny od 10 do 75 let. 

Závodů se můžete zúčastnit, pokud splňujete jednu z následujících podmínek: 

 vlastníte Vy, Vaši rodiče či prarodiče pozemek vedený v katastru nemovitostí jako les 

 pracujete ve firmě s lesnickým, dřevozpracujícím či papírenským zaměřením 

 jste pracovník státní správy lesů nebo ochrany přírody, který se při práci zabývá lesem 

 studujete na střední nebo vysoké škole lesnického nebo dřevozpracujícího zaměření 

 máte ukončené lesnické vzdělání (středoškolské, nebo vysokoškolské) 

Možnost zúčastnit se závodů se vztahuje i na rodinné příslušníky, ve věku do 26 let včetně, výše 
uvedených osob. 

Závody se uskuteční ve dnech od 6. srpna do 10. srpna 2019 v Jablonci nad Nisou. Nad akcí 

převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a ředitel Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem Ing. Jaromír Vašíček. Hlavním partnerem akce jsou Lesy České 
republiky, s.p. 

 

Startovné je 1325 Kč za všechny tři závody, děti narozené 2005 a mladší startují zdarma!!! V rámci 
startovného obdrží všichni účastníci závodů sportovní čelenku. U prvních 50 přihlášených 
závodníků za Českou republiku narozených v roce 2004 a starší garantujeme, že v rámci startovního 
balíčku obdrží zdarma reprezentační dres pro orientační běh v ceně 530,- Kč.  



 
 

Pro zástupce LČR, s.p. a dalších subjektů, které se podílí na organizaci nebo financování závodu, 
je garantován dres zdarma i v případě, že nebudou mezi prvními 50ti přihlášenými závodníky. 

Pro děti narozené v roce 2005 a mladší, kteří podle propozic neplatí startovné, je možné dres 
objednat za částku 500,-Kč. 

Pro ubytování je možné využít ubytovnu TJ Jablonec, tel. 602 970 662 (cena 140,- Kč/noc v případě 
3 a více nocí), nebo ubytování nabídnuté zahraničním účastníkům. 

Podrobnosti k programu, ubytování a poplatkům  jsou uvedeny na webových stránkách akce 
https://www.efol2019.cz. 

 

Přihlášky prosím zasílejte pokud možno do 23. 6. 2019 na e-mail info@efol2019.cz. 
Po odsouhlasení Vaší přihlášky Vám sdělíme účet, na který pošlete platbu za objednaný rozsah 
čerpaných služeb. Platbu lze uhradit i na základě faktury vystavené na Vašeho zaměstnavatele. 

Pro přihlášení potřebujeme znát následující informace: 

 jméno, příjmení a ročník narození, kontakt (e-mail, tel. číslo) 

 věkovou kategorii, ve které můžete závodit 

 číslo SI čipu (můžeme Vám zapůjčit) 

 informace, kterou podmínku účasti na ME splňujete 

 zda máte zájem o lesnický seminář (je bezplatný), o lesnický banket s hudbou a celodenní 
exkurzi ve variantě A,B,C nebo D (podrobnosti k exkursím jsou uvedeny v příloze) 

 velikost reprezentačního dresu (velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL a dětské velikosti 122-128, 
134-140, 146, 152, 158, 164) a velikost čelenky (3 velikosti: S-M obvykle pro děti, L-XL 
obvykle pro dámy, XXL pro pány) 

Případné nejasnosti Vám rádi poradí kontaktní osoby – Antonín Navrátil (602 532 208) nebo 
Roman Šimek (724 227 172). 
 
Těšíme se na Vaší účast 
Za kolektiv pořadatelů: 
 
Šimek Roman  
tel. 724 227 172 
simek.roman@uhul.cz,  
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