
 
 

POKYNY 
 

Datum: neděle 18. 12. 2016 
 
Centrum: Hřiště vedle sídla organizace PROSTOR PRO na adrese 
Čajkovského 1861 (50.1962961N, 15.8572133E)  

 
V centru bude budova s chodbou, která je určená k převlékání.  
Vstup pouze v čisté obuvi!  
Bude zde také malý bufet s domácími buchtami. 
 

Prezentace: V centru do 9:30, není nutná, pokud se přihlásíte včas. 
 
Dohlášky: Jen do počtu map. 



 

Terén: Závodní prostor je vymezen ulicemi Mrštíkova, Na Občinách, Na Brně a 
průmyslovou oblastí s obchodním centrem Futurum. 
 
Mapa: : PETROF, 1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2 m, stav podzim 2016, formát 
A4, mapa nebude vodovzdorně upravena 

 
Start: intervalový, 00=10:00, vzdálenost 150m, kategorie P volně od času 25 do 80. 
Dodržujte fair-play – prostor pro rozklusání a umístění startu v přiložené mapce. 
 
Časový limit: 30minut 

 
Cíl: V centru, v cíli bude teplý čaj. Mapy se nevybírají, neukazujte je 
neodstartovaným závodníkům. 
 
Popisy: Budou vytištěny pouze na mapách. 

 
Razící systém: SportIdent, Pořadatelé budou mít k dispozici pouze omezené množství 

čipů k půjčení. Pokud možno, domluvte se s kolegy v oddíle a půjčte si čip od nich. 

WC: v budově v centru. Kapacita je omezená, využívejte je prosím co nejméně!  
 
Vyhlášení výsledků: Nebude 
 
Výsledky: Po skončení závodu na webu závodu a v ORISu. 

 
Pořadatelé:  Ředitel závodu: Jan Bendák 
  Stavitelé tratí: Daniel Vandas a Jan Bendák 
 
Informace: na www.ok99.cz  

 
Délky tratí: 

Kategorie Délka tratě Počet kontrol 

HE 2,8 km 21 

H 2,3 km 18 

HK 1,9 km 17 

DE 2,5 km 20 

D 2 km 16 

DK 1,5 km 14 

P (příchozí a malé děti) 1,6 km 12 

 
 

http://www.ok99.cz/


Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. V okolí centra jsou malá parkoviště 

s omezenou kapacitou. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Lze také využít 
parkovacího domu u obchodního centra Futurum (zdarma). Prosíme závodníky z 
hradeckých oddílů, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních 
prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky :-)).  
 

 
Upozornění: Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Doprava v prostoru závodu není 
omezena, proto DBEJTE ZVÝŠENÉ POZORNOSTI PŘI PŘEBÍHÁNÍ ULIC! 
Abychom předešli poničení povrchu na hřišti a podlahy v centru, je zakázáno běžet 
v hřebech.  Udržujte pořádek a čistotu v centru závodu. 

Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek. 
 
Mapka centra: 

 
Sponzoři 

závodu:

 
 

 


