
ROZPIS 

 

O´GALA SPRINT – ZÁVOD ZIMNÍ HRADUBICKÉ LIGY (2. KOLO) 
 

 

Datum:    sobota 3. prosince 2016 

 

Technické provedení:      KOB Ústí nad Orlicí (KUO) 

 

Centrum:    Ústí nad Orlicí, ZŠ Komenského (49.9734694N, 16.3926500E) 

 V centru bude připravena vyhřívaná chodba na převlečení s 

dostatečným počtem WC. 

 

Přihlášky:              do 27. 11. 2016, 23:59 přes ORIS  

   Výjimečně na e-mail: vm.uo@hotmail.com (pište i čísla SI), 

přihláška přes mail je platná až po potvrzení. 

   K půjčení bude pouze omezený počet čipů. 

 

Prezentace:  v centru závodu 11:30 – 12:30 hod. 

   Závodníci platí vklad 50 Kč. Členové CHC, LPU, PHK a SHK 

přihlášení v řádném termínu mají startovné zdarma (poté za 50 

Kč). 

 

Způsob placení:          pouze v hotovosti při prezentaci 

    

Kategorie, délky tratí: HE – 2,6 km 

    H – 2,4 km 

   HK – 2,1 km  

   DE – 2,5 km  

   D – 2,2 km 

   DK – 1,9 km 

   P (pro příchozí a malé děti – na startovní krabičku) – 1,7 km 

    

Razící systém:   elektronický – SportIdent 

 

Popisy kontrol:   pouze na mapách 

    

Start:                intervalový, 00 = 13:00 hod 

 

Mapa:                  O´GALA (1:4 000, mapový klíč ISSOM 2007, E = 2 m, stav 

podzim 2016, autor Tomáš Leštínský), formát A4, mapníky 

budou k dispozici ve startovním koridoru 

 

Trať:                  sprint 

 

Terén:                 síť ulic v centru města, městská a sídlištní zástavba, park 

   Závodní prostor je vymezen ulicemi Husova - Mistra Jaroslava 

Kociana – Lochmanova – 17. listopadu – Tvardkova – Čs. 

armády – Moravská – M. R. Štefánika 
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Vzdálenosti:   centrum – start  do 50 m 

   centrum – cíl  do 250 m 

 

Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele 

 

Parkování:   Na parkovištích ve městě, nebude pořadateli nijak organizováno.  

   Od 12:00 je v centru města parkování zdarma. 

   Respektujte dopravní předpisy a omezení. 

 

Funkcionáři:          ředitel závodu:   Kamil Koblížek, R3 

                       hlavní rozhodčí:  Tomáš Brožek, R3 

                       stavba tratí:  Kamil Koblížek 

 

Informace:      http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3703 

 

Omezení obutí:   Je zakázáno používat boty s hřeby.    

 

Upozornění:   Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

Doprava v prostoru závodu není omezena, proto dbejte zvýšené 

opatrnosti při přebíhání ulic. 

Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých 

podmínek. 

 

 

 

                 Kamil Koblížek                                                                              Tomáš Brožek 

                  ředitel závodu                                                                               hlavní rozhodčí 
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