Vánoční sprint 2017
Datum: neděle 17. 12. 2017
Centrum: TJ Sokol Hradec Králové (50.2132606N, 15.8291728E). V centru budou
připraveny vyhřívané šatny na převlečení a WC.
Prezentace: V centru do 9:30, není nutná, pokud se přihlásíte včas
Dohlášky: Jen do počtu map.
Terén: Závodní terén je vymezen ulicemi Pilnáčkova, Buzulucká, Šimkova, Ludovíta
Štúra a Eliščiným nábřežím.
Mapa: Šimkovy sady, 1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2 m, stav podzim 2017,
formát A4, mapa nebude vodovzdorně upravena
Start: intervalový, 00=10:00, vzdálenost 1000 m
Povinný úsek: Mezi kontrolami 37 a 38 všichni závodníci překonávají ulici
Akademika Bedrny. Jelikož doprava není nijak regulována,
budou závodníci před přechodem zpomaleni, popřípadě
zastaveni, aby bezpečně přešli přes ulici. Čas nezbytný pro
bezpečné překonání silnice se nebude počítat do celkového
času. Při vyčítání se nebude mezičas 37 – 38 započítávat. Dbejte
zvýšené pozornosti při přecházení silnice.
Časový limi: 30 min
Cíl: V centru. Mapy se neodevzdávají. Prosíme o chování v duchu fair play a
neukazování tratí neodstartovaným závodníkům.
Popisy: Budou vytištěny pouze na mapách.
Razící systém: SportIdent.
WC: V prostoru areálu TJ Sokol.
Vyhlášení výsledků: Nebude.
Výsledky: Po skončení závodu v ORISu.
Pořadatelé: ředitel - Jáchym Kavalír
stavitel - Jan Petržela
Délky tratí:
KATEGORIE
HE
H
HK
DE
D
DK
P

DÉLKA TRATĚ (m)
3450
3010
2510
2660
2150
1910
1780

POČET KONTROL
24
26
21
20
18
15
14

Informace: na www.ok99.cz
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Možnost parkování na Smetanově,
Tylově a Eliščině nábřeží (v neděli parkování zdarma). Respektujte

dopravní předpisy a omezení. 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. Dbejte zvýšené opatrnosti na
mostech, mohou klouzat. Doprava v prostoru závodu není omezena,
přeběh přes ulici Akademika Bedrny bude korigován pořadateli a bude
zde také na dobu přeběhu každému závodníkovi pozastaven čas.
Důrazně také upozorňujeme na zákaz vstupu na atletickou dráhu
v zabahněných botách!
Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých
podmínek.

Sponzoři závodu:

