
Rozpis a Pokyny 6. kola ZHL                                      

zkrácená trať OB v kombinaci s krosem 

Datum: neděle 23. 2. 2014 

Pořadatel: TJ Slavia Hradec Králové – dorost 

Centrum: Centrum závodu a vyčítání budou před hlavní budovou golfového hřiště, kde 

bude možné zakoupit kávu, čaj, párek a polévku, případně zajít na super nedělní 

oběd ..   50°6'43.718"N, 15°49'12.6"E 

Parkování: na parkovišti, dle plánku 

Prezentace: 9:00 - 9:30 Dohlášky na místě budou možné jen v omezeném množství. 

Přihlášky akceptujeme primárně přes přihláškový systém ORIS do 16.2 2014 

20:00, výjimečně emailem zimhradlig@shk-ob.cz 

Mapy: Golf (stav 2011 – autor: T. Leštínský) 
Zástava (stav leden 2014, autor J. Kaplan) 

Systém ražení: SportIdent, čipy budeme půjčovat za úplatu 40 Kč. Možnost rezervace čipu na 

emailu  slovak.m@seznam.cz. Půjčování na místě již nebude možné. 

Startovné: Pro kategorie HE, DE, H a D 20 Kč. Startovné neplatí členové PHK, LPU a 

SHK. Dále neplatí startovné všichni přihlášení do kategorií HK, DK a P. 

Start: HE, DE – hromadný start, 00 = 10:00 resp. 10:05 

H, D, HK, DK – intervalový, 00 = 10:15, intervalově 

P – použita startovní krabička, rozmezí 10:30 – 11:10, interval 1 minuta dle 

příchodu 

Délky tratí: HE – 7,5 km Vítěz této kategorie získává voucher do saunového centra 

DE – 6,5 km Vítězka této kategorie získává voucher do saunového centra  

H – 6,5 km 

D – 5 km 

HK – 2,8 km 

DK – 2,8 km 

P – 4 km 

Popis tratí: Závodníci kategorií HE, DE, H a D poběží scorelauf, ze kterého musí najít 5 

svých kontrol z deseti umístěných. Dále poběží na uzlovou kontrolu č. 41, která 

je na konci scorelaufu a zároveň na startu krosu. V cíli krosu se nachází kontrola  

č. 42, ta je zároveň startovní kontrolou první části orientačního běhu. 

Kontrola č. 50 se nachází na obou mapách (tj. Golf a Zástava), je to zároveň i 

začátek druhé části OB, kde má kategorie HE "standardní motýlek", který bude 

barevně vyznačen v popisech. 

Všechny části jsou vyznačeny na mapě, která bude ve formátu A4 a oboustranná. 

 

Pro kategorie HK, DK a P platí, že startují krosem a jejich první ražení je 

kontrola č. 50. Po krosu mají tyto tratě celý zbytek závodu OB na mapě Zástava.. 

 

Kategorie HE a DE mají zakázaný  přístup na horní odpaliště, odkud budou 

ostatní závodníci a diváci moci sledovat atraktivní začátek závodu s 

hromadným startem v 10:00 resp.10:05.   

Cíl: 100m východně od parkoviště, nebude značeno. 

Pořadí v cíli určuje cílová SI jednotka. 

Popisy kontrol: Popisy kontrol jsou na mapě. 

Upozornění: Na závod je přísný zákaz použití obuvi s hřeby kromě kategorií DK,HK a P, při 

nedodržení nebude závodník vpuštěn ke startu – bude kontrolováno. 

Stavitel tratí: Miroslav Slovák, R2 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák, R2 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2616
mailto:zimhradlig@shk-ob.cz
mailto:slovak.m@seznam.cz
http://www.grkh.cz/relax/wellness.php
http://www.grkh.cz/relax/wellness.php


Přílohy: 

 

Plánek : Centrum závodu včetně diváckých kontrol a části krosu 
 

 

Plánek : Mapa krosu na golfovém hřišti 


