
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu 
 

sobota 29. 3. 2014 
1. kolo Východočeského poháru  

 
věnovaný památce Nataši Mikulecké, která byla před 30 lety jedním ze zakládajících členů oddílu 
orientačního běhu v hradecké Slavii, v prvním desetiletí jeho existence byla výraznou trenérkou 

mládeže a hodně energie věnovala též chodu oddílu i pořádání závodů 
 

Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. 
 

P O K Y N Y 
Pořádající subjekt: 

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu  
Centrum:   Hoděšovice - louka u motorestu Koliba na silnici I/35 mezi Hradcem Královém a Býští                
Parkování: Bezplatné. Pro osobní auta je povinný příjezd po silnici III. třídy ve směru od Hoděšovic ke Kolibě 

(silnice je v den závodu takto oficiálně zjednosměrněná). Parkování je při kraji silnice ve směru 
příjezdu, tedy kdo přijede dříve, bude parkovat blíže centru - ve vzdálenosti cca 200 m. Ti, kdo 
přijedou poslední, to budou mít od auta do centra až 1500 m. Účastníci závodu nesmí parkovat na 
soukromém parkovišti u Koliby určeném pro hosty motorestu! Prosíme, pochopte to a 
respektujte tuto dohodu mezi námi a těmi, kdo nám umožnili pořádat závod na své louce. 

 Autobusy naopak musí ke Kolibě odbočit ze silnice I/35, vyloží závodníky, otočí se  a odjedou pryč 
(cca 4 km k HK) zaparkovat dle pokynů pořadatele. Po skončení závodu si řidiči autobusu zavolejte, 
aby pro Vás přijel. Viz mapka příjezdu. 

Prezentace: V centru závodu v sobotu 28. 3. 2014 od 8:00 do 9:30 hodin. 
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.   
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. V případě, 

že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, razí do mapy. Na tuto skutečnost je třeba 
upozornit pořadatele v cíli. Vyčítání je poblíž cíle. 
Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč. 

Start: 00 = 10:00, vzdálenost 250 m z centra po modrobílých fáborkách.  
Trať:   Klasická. Kat. HDR a 10N mají trať vyznačenou oranžovými fáborky, není sjízdná kočárky.  
  Kategorie D21A byla pro malý počet přihlášených zrušena a přihlášení přesunuti do D21C. 
Terén: Rovinatý terén s hustou sítí komunikací a mnoha vegetačními detaily. Doporučujeme úplné krytí 

dolních končetin. 
Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon! 

Mapa: Koliba, M 1:10 000, E 5 m, stav červen 2013, ISOM2000, vývraty nemapovány, v mapníku, 
mapovali a kreslili P. Mareček, Z. Sokolář, J. Netuka. Mapa bude vyvěšena v centru závodu. 

 Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydány budou ve 12:00.  
Pro závod jsou použity 4 verze mapy: 
1. Pro většinu kategorií kromě těch uvedených v dalších bodech: Mapa vydaná pro JWOC 2013, 
tištěná ofsetem, formát A3. Trať na těchto mapách je dokreslena červenou fixou na plotru. Červenou 
čarou jsou dokresleny nové oplocenky, dvě nové paseky jsou červenými šrafy (= není to zakázaný 
prostor) a zrušené oplocenky jsou přeškrtnuté krátkými červenými čárkami. Viz příloha. 
2. Pro kat. H21C, D21C, H21D, D21D: Mapa vydaná pro JWOC TOUR 2013, tištěná ofsetem, 
formát A3. Trať na těchto mapách je dokreslena červenou fixou na plotru. Červenou čarou jsou 
dokresleny nové oplocenky, dvě nové paseky jsou červenými šrafy (= není to zakázaný prostor) a 
zrušené oplocenky jsou přeškrtnuté krátkými červenými čárkami. Viz příloha. Na mapě není 
zakreslen cíl (= nevešel se, je mimo mapu).  
3. Pro kat. H10N, D10N, HDR, P a T: Mapa vytištěná na laserové tiskárně spolu s tratí, formát A4, 
podstatné změny dokresleny. 
4. Pro kat. D21U, H21U: Mapa vytištěná na laserové tiskárně spolu s tratí, formát A3, bez cest, 
podstatné změny dokresleny. 

Občerstvení: Pití na trati – v mapě označeno značkou kelímku a pití v cíli.  
 Ranní kávu, čaj a sladké pečivo apod. zajišťuje Kavárna u klokana ve velkém stanu. 
 Další občerstvení a nápoje zajišťuje výlučně restaurace Koliba – její vnitřní provoz a občerstvení  

s výdejem ven. 



Časový limit: 150 minut 
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií: Ve 13:00  hodin. Budou vyhlášeni první tři v kat. 10C, 12C, 14C, vítězové 

12D a 14D. Drobnou odměnu dostanou v cíli všichni, kdo absolvovali kat. HDR a 10N.  
Uzavření cíle: Ve 14:30 hodin. 
Funkcionáři: ředitel: Jan Netuka 
 hlavní rozhodčí: Karel Souček 

stavitel tratí: Jan Langr a Jan Langr junior 
jury: bude zveřejněna v centru závodu 

Informace: http://www.shk-ob.cz/poradani 
 Jan Netuka: jnetuka@wo.cz, tel. 731 187 652 
Zdravotní služba: První pomoc v cíli. 
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu – plasty zvlášť do označených pytlů 
WC: Toi-Toi v centru závodu, na startu nejsou! 
Mytí: V centru závodu – voda z cisterny  
Dětský závod: Je trať určená pro děti s doprovodem i bez, které se neúčastní závodu v řádných kategoriích. Trať 

v délce cca 1,2 km má start a cíl na shromaždišti. Mapu dostanete u stánku s transparentem „dětský 
závod“. Čas se neměří. V terénu budou malé lampiony s obrázkem, děti razí kleštěmi do průkazky na 
mapě. Ideální postup je v terénu vyznačen zeleno-žlutými fáborky. Pozor, dětský závod v jednom 
místě kříží běžnou liniovou trať (HD10N, HDR). Nespleťte si barvu fáborků! Trať vede z větší části 
terénem a není vhodná pro dětské kočárky. Start na dětském závodě je možný kdykoliv mezi 10-12:30 
hod. V cíli dostanou děti malou odměnu. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB v roce 2014. 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů na vyhrazené tabuli) je 

možné pouze se souhlasem ředitele závodů. 
 
Mapka příjezdu  
Účastníci závodu nesmí parkovat na soukromém parkovišti u Koliby určeném pro hosty motorestu! Prosíme, 
pochopte to a respektujte tuto dohodu mezi námi a těmi, kdo nám umožnili pořádat závod na své louce. 

 
 
Příklady dokreslení změn červeně do mapy (neplatí pro H10N, D10N, HDR, P, T, H21U a D21U): 

 


