
POKYNY 

VÁNOČNÍ SPRINT 2013 

Datum:  22. 12. 2013 

Centrum: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové  

(50°12'13.296"N, 15°49'46.608"E) odkaz na mapku zde 

Prezentace: pokud jste se přihlásili včas, není třeba. 

Terén:   Louka, sídliště, městská zástavba. 

Mapa:  Labská kotlina, 1:5000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2m, stav léto 2013, mapa 

nebude vodovzdorně upravena, protože bude hezky. 

Start:   00=10:00 vzdálenost: 600m, bude značeno modro-bílými fáborky. 

Cíl: Přímo v centru závodu. Mapy nebudou v cíli vybírány – prosíme o fair play, 

neukazujte mapu závodníkům, kteří zatím neodstartovali. 

Shromaždiště: V prostorách UHK, s přezouváním u dveří. 

Tratě:   HE – 2,8 km; 25 kontrol 

H - 2,5 km; 22 kontrol 

HK – 2,2 km; 20 kontrol 

DE - 2,4 km; 24 kontrol 

D - 2 km; 19 kontrol 

DK - 1,8 km; 16 kontrol 

P – 1,7 km; 14 kontrol 

Popisy: Budou k dispozici k samoobslužnému odběru na shromaždišti. Pozor, popisy 

nejsou na mapách!!! 

Razící systém: Sportident. 

Startovní listina: Na webu závodu či na ORISu. Bude také vyvěšena na shromaždišti a na 

startu. 

WC:   V prostorách univerzity. 

Občerstvení:  Čaj v cíli + svačinka od maminky. 

Vyhlášení výsledků: Nebude. 

Výsledky: Vyvěšeny v centru závodu. Po závodě se budou nacházet na webu a také na 

ORISu. Budeme tisknout také lístečky s mezičasy. 

http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx
http://www.mapy.cz/#!x=15.832795&y=50.203725&z=15&d=coor_15.829613%2C50.203693_1&t=s&q=50%25C2%25B012'13.296%2522N%252C%252015%25C2%25B049'46.608%2522E&qp=15.821050_50.201164_15.835021_50.206047_15


Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Na parkovišti u Pedagogické fakulty 

univerzity (50°12'9.533"N, 15°49'52.117"E). Respektujte dopravní předpisy a 

omezení. Prosíme závodníky z hradeckých oddílů, aby k dopravě co možná 

nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (např. kolo, 

MHD nebo i pěšky). 

Pořadatelé: Petr Horáček, ředitel závodu 

Adam Růžička, stavitel tratí 

Důležitá upozornění: 

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích, závod bude probíhat za plného 

silničního provozu. 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Pořadatel nezajišťuje lékařskou pomoc. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě nepříznivého a zdraví nebezpečného 

počasí (např. námraza, -25°C, atd.) 

 

PŘÍJEMNÉ PROBĚHNUTÍ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE! 

přejí pořadatelé z OK 99 

http://www.mapy.cz/#!x=15.834332&y=50.202679&z=15&d=coor_15.831144%2C50.202648_1&t=s&q=50%25C2%25B012'9.533%2522N%252C%252015%25C2%25B049'52.117%2522E&qp=15.827159_50.201966_15.834145_50.204407_16

