
Vážení kolegové, 
 

posílám vám pozvánku na 25. ročníku Mistrovství Evropy lesníků v orientačním běhu. Jedná 
se o sportovně vzdělávací akci, která má sloužit k navazování kontaktů a předávání zkušeností 
mezi lesníky napříč Evropou. Pravidelnou součástí závodů je odborný seminář o lesnictví, jeden 
den je vyplněný exkursemi s lesnickou tématikou a místními zajímavostmi. 
 
Závodů se mohou zúčastnit nejen lesníci, pracovníci v lese v dřevozpracujícím průmyslu , ale 
i Vy, kteří splňujete jednu z následujících podmínek: 
 
1. vlastníte jakkoliv velký pozemek vedený v kultuře les, 
2. vaši rodiče vlastní jakkoliv velký pozemek vedený v kultuře lesa 
3. pracujete ve firmě s lesnickým nebo dřevařským zaměřením,  či jeho rodinným příslušníkem 
4. jste pracovníkem státní správy lesů nebo ochrany přírody, který se při práci zabývá lesem, 

či jeho rodinným příslušníkem 
5. studujete na střední nebo vysoké škole lesnického zaměření 
6. máte lesnické vzdělání (středoškolské, nebo vysokoškolské) 

Možnost zúčastnit se závodů se vztahuje i na rodinné příslušníky osob uvedených pod body 1 
až 6. 
 
Závody se uskuteční ve dnech od 6. srpna do 10. srpna 2018 v Lotyšsku 50 km východně 
od Rigy, 40 km od Baltského moře. Závody se konají pod záštitou Lotyšských státních lesů 
a zástupců dřevozpracujícího průmyslu Lotyšska.  
 
Program: 
Pondělí 6.8.2018  příjezd, 20.00 zahajovací ceremoniál 
Úterý 7.8.2018   16.00 – 18.30 krátká trať, 19.30 odborný seminář o lesnictví v Lotyšsku 
Středa 8.8.2018 exkurse – výběr ze tří možností (exkurse jsou nepovinné, cena 25-60 Eur) 
Čtvrtek 8.9.2018 9.00-12.00 sprint, 19.00 banket (25/19 Eur) 
Pátek 10.8.2018 12.00 štafety, 14.30 slavnostní ukončení mistrovství 
 

 
 
 
Startovné je 53 Eur za všechny tři závody, děti narozené 2004 a mladší startují zdarma!!! 
Podrobnosti k programu, ubytování a poplatkům  jsou uvedeny na webových stránkách akce 
https://www.woc2018.lv/EFOL. 

https://www.woc2018.lv/EFOL


 
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. 
Pravidelnou součástí závodů je odborný seminář o lesnictví, volný den vyplněný exkursemi s 
lesnickou tématikou a místními zajímavostmi. Atraktivní je vždy i banket, který umožňuje 
poznávat místní speciality. 

 

 
  

 
 
Přihlášku za ČR zasíláme hromadně. Pokud máte zájem, kontaktujte prosím Tondu Navrátila,  
tel. 602 532 208, navratonda@seznam.cz, nebo mne  

do 26.6.2018. 

 
Budete-li vědět o někom dalším kdo by se této akce mohl zúčastnit, přepošlete mu prosím tento email. 
 
Příští rok se Mistrovství Evropy lesníků a pracovníků lesního a dřevozpracujícího průmyslu 
v orientačním běhu uskuteční v Jablonci nad Nisou !!! 
 
Těším se na Vaší účast 
 
Šimek Roman 
tel. 724 227 172 
simek.roman@uhul.cz, 
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