
Pokyny k závodu Zimní hradubické ligy  -  Labské louky 
 
Pořadatel: OK Slavia Hradec Králové 
Datum: Neděle 11. 2. 2018 
Centrum: ZŠ Bezručova - vchod z Bezručovy ulice  
(https://mapy.cz/s/2m9Rt , 50°12'11.783"N, 15°49'8.208"E) 
Zákaz vstupu v botách s hřeby. Dbejte prosím na pořádek. WC k dispozici. Pro převlékání slouží 
dlouhá chodba, choďte prosím opatrně okolo výstavky pohárů a cen. 
 
BUFET: V centru bude otevřen školní bufet se standartním sortimentem 
 
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.- není nutné pro přihlášené. 
Startovné: dobrovolné  (kasička u vyčítání) 
Terén: Většinou louky, asfalt dle volby 15 - 25% 
 
Běží se na mapě s s novým klíčem ISOM 2017 
V prostoru závodu se nachází nepřekonatelná komunikace I. třídy, povinný úsek je od 
kontroly veden do podchodů. 
Horkovod je možné překovávat kdekoliv na vlastní nebezpečí, vhodná místa jsou v mapě 
vyznačena. 
 
Popisy kontrol: Formou samoobsluhy v centru, na mapě nebudou 
Mapa: Labské louky, M 1: 10 000, stav 2018, E 2 m, ISOM 2017, A4, bez obalu!!! 
Start 00: Intervalový, 00 = 10:00 hod, vzdálenost 100 m, neznačeno, na dohled od vchodu školy. 
Kategorie P, HK a DK mají volný start od 10:00 do uzavření startu 
 
Na kontrolách jsou stojany, SI krabičky a velké lampiony bez kleští s platným kódovým 
číslem  
 
Tratě: viz délky tratí 
https://oris.orientacnisporty.cz/files/4285_6cfede8b2db3bf5e1e5100b2efc74267.txt 
POZOR: Všechny kategorie přebíhají několik v 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! 
 
Cíl: Na tajném místě v blízkosti školy. 
Stavba tratí: Radomír Tichý, Miroslav Slovák 
Pořadatelé: Dorost a žáci SHK 
Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4285 
 
Upozornění:  Z důvodu možnosti výskytu sněhu a ledu v prostoru závodu 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/ 
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