
Pokyny k závodu Zimní hradubické ligy – dlouhý sprint 
 
Pořadatel: OK Slavia Hradec Králové  
Datum: Neděle 29. 1. 2017 
Centrum: ZŠ SNP – šatny u školního hřiště, vchod z Blahoslavovy ulice  
 (50.2185 N, 15.8577 E, https://mapy.cz/s/1lXu3)  

Zákaz vstupu v botách s hřeby. Dbejte prosím na pořádek. WC k dispozici. Šatny nejsou příliš 

velké.  
Parkování: V ulicích poblíž ZŠ. Parkování není pořadateli nijak organizováno. Respektujte  

prosím dopravní předpisy a dopravní značení. 
Prezentace: Od 9:15 do 9:45 hod. - vydávání startovních průkazů.  
Startovné: 30 Kč, členové LPU, PHK, SHK, KUO a účastníci školení R2 startovné neplatí.  
Terén: městská zástavba, park  

DODRŽUJTE SPRINTOVÝ KLÍČ ISSOM 2007 

V prostoru závodu se nachází nepřekonatelná komunikace (označená fialovými šrafy), 

kterou je možno překonávat pouze na dvou místech vyznačených fialovými závorkami. 
Popisy kontrol: Pouze na mapě.  
Mapa: Slezské Předměstí - sever, M 1:4000, stav 2017, E 2 m, ISSOM 2007, A3, bez obalu!!!  
Start 00:  Intervalový, 00 = 10:00 hod, vzdálenost 200 m, značeno modrobílými fáborky.   
Razící systém: Kleštěmi do papírových průkazek.  

Na kontrolách jsou malé tréninkové lampiony s visícími kleštěmi s platným kódovým  
číslem (na případné číslo nebo písmeno na lampionu nehleďte). Pouze na poslední  
kontrole je stojan. 

Tratě: HE (5.5 km), DE (4.5 km), H (4.0 km), D (3.5 km), HK (2.3 km),  
DK (2.0 km), P (1.9 km - pro příchozí a děti).  
POZOR: Všechny kategorie přebíhají řadu více či méně frekventovaných ulic. 

V zápalu závodění nezapomeňte na svoji bezpečnost, vždy se pořádně rozhlédněte a na  
vozovce nemapujte. Mějte na paměti, že auto je vždy silnější a vaše zdraví přednější! 

Fair play: Apelujeme na vás, abyste absolvovali trať skutečně v předepsaném pořadí kontrol a dodržovali 

 zakázané prostory! Jen tak si skutečně zazávodíte. 

Cíl: Na školním hřišti.  
Stavba tratí: Daniel Pek 

Pořadatelé: Dorost a junioři SHK  
Informace: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3738  
Upozornění: Z důvodu výskytu sněhu a ledu v prostoru závodu důrazně doporučujeme boty s hřeby! 
 Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých klimatických podmínek.  

Případné sdělení o zrušení závodu se objeví nejpozději v 18:00 den před závodem na 

http://www.shk-ob.cz/ 

https://mapy.cz/s/1lXu3

