
ZIMNÍ HRADUBICKÁ LIGA 

SPRINT, PARDUBICE 8. 1. 2017 

 

Centrum: Sportovní hala Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, 

Kunětická 92, Pardubice (50°2'49.607"N, 15°46'19.931"E) – 
prezentace, šatny, WC, mytí, cíl, výsledky. 

Prezentace: V centru od 9:15 do 9:45 hod. 
Dohlášky pouze do počtu vakantů/volných map + volných SI čipů k 
zapůjčení. Závodníci platí vklad 30 Kč (neplatí závodníci z CHC, PHK, 
SHK, KUO a LPU). 

Parkování: Parkování na 2 parkovištích u univerzity– nájezd viz plánek. Parkování 
nebude pořadateli organizováno. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k 
dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je 
automobil (kolo, MHD, pěšky :-)). 

Šatny: Ve vestibulu sportovní haly + 1 šatna. Vstup pouze v čisté obuvi bez 
hřebů. 

Vzdálenosti: Centrum – start ... 700 m (modrobílé fáborky) 
Centrum – cíl ... 0 m 

Mapa: Univerzita pro houmlessy (1:5000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2 m, 
stav zima 2016). Mapa nebude vodovzdorně upravena. Na startu 
budou k dispozici mapníky. 

Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v 
mapě zakresleny mapovými značkami: 
201 Neschůdný sráz 
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso 
421 Nepřekonatelná vegetace 
521.1 Nepřekonatelná zeď 

524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada 
526.1 Budova 
707 Nepřekonatelná hranice 
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou 
značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná 
oblast, 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast a zvláštní 
mapovou značkou fialový křížek – zakázaná cesta. Neuposlechnutí 
těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací! 
UPOZORNĚNÍ: 
Všechny kategorie musí pro překonání ulice Studentská použít jen 
vyznačené průchody na mapě. Kategorie HE, H a DE musí použít 
pro překonání ulice Hradecká vyznačený podchod na mapě. 

Viz značení na výřezu mapy. 
V závodě mohou být využity umělé překážky vyznačené na mapě. 
Apelujeme na fair play, dodržování zákazu překonávání překážek 
nemusí být ze strany pořadatelů kontrolováno po celou dobu závodu. 
Pro rozklusání prosím použijte pouze ulici Kunětická a cestu na start. 

Terén: Sídliště, příměstský lesík, louky. 

Upozornění: Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. 
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. 

Kontroly: SI jednotky budou v lesní části závodu na klasických stojanech, 
v městské části závodu budou spolu s lampionem přichyceny lankem 
na objektu kontroly (tedy nebudou na stojanech). 

Popisy kontrol: Na mapě. 

Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě 
políčka R. 

Start: 00 = 10:00. 
Startovní koridory jsou 3. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. 
koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere 
mapu. 
Kategorie P - start libovolný na krabičku do startovního času 50 (start 
na krabičku). 

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením 
svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv 



důvodu nedokončí! Mapy se v cíli neodebírají, neukazujte je ostatním 
závodníkům před ukončením závodu. 

Povinné úseky: Start – začátek orientace 
Poslední kontrola – cíl 

Délky tratí: HE 4,3 km 
DE 3,7 km 
H 3,4 km 

D 2,7 km 
HK 2,1 km 
DK 1,9 km 
P 1,4 km 

Časový limit: 40 minut 

WC: V centru. 

Mytí: V šatně sportovní haly. 

Výsledky: Na webu závodu. 

 

 

 


