
Pokyny k závodu Zimní hradubické ligy – kratší klasická trať 
 
Pořadatelé:  OK Slavia Hradec Králové (SHK) – skupiny nejmladších dospělých a staršího žactva 
Datum:   Neděle 17. února 2019 
Centrum:  HK - Slezská plovárna na Orlici (50°12'41.910"N, 15°51'28.165"E), nevytápěná  
   místnost, která ale není pro 200 lidí. Dost dobře se může hodit i klubový stan! 

http://www.slezskaplovarna.cz/areal-slezska-plovarna 
Parkování: Na parkovišti u Lidlu (50°12'49.743"N, 15°51'30.677"E) nebo u Baumaxu 

(50°12'42.259"N, 15°51'18.131"E). Parkování není pořadateli nijak organizováno. 
Respektujte dopravní předpisy a omezení. Prosíme nezajíždějte ke Slezské plovárně. 

Prezentace:  Od 9:00 do 9:40 hod. 
Vklady:    Členové LPU, PHK a SHK a účastníci školení R2 a T3 neplatí, ostatní 30 Kč. 
Start 00: 9:30, v centru závodu, intervalový pro všechny kategorie, - mezi 9. a 10. hodinou 

odstartují účastníci školení R2, ostatní přihlášení po 10. hodině.  
Popisy:   Pouze na mapě. 
Razící systém: SportIdent v dotykovém režimu. Na kontrolách většinou nejsou stojany, pouze 

zavěšený lampion s SI jednotkou. 
Tratě: HE (7.6 km, 17 k), DE (5.5 km, 9 k), H (5.5 km, 9 k), D (4.2 km, 9 k), HK (3.4 km, 9 k), 

DK (3.1 km, 9 k), P (trať nekřížící ulice, pro příchozí a DH10,12 – 2.4 km, 5 k)  
 Nepřehlédněte kontroly v zástavbě! 
Terén:   Louky s remízky, městská zástavba a kousíček lesa. 

- Boty s hřeby nejsou vhodné. 
   - DÁVEJTE POZOR PŘI PŘEBÍHÁNÍ ULIC, auta jsou vždy silnější !!! 

- Zakázané je překonávání všech modrých ploch, které jsou ohraničené černou 
čarou (= nevstupujte na led!), a překonávání žlutozelených (olivových) ploch. 
- Chodník na mostě přes Orlici, který je na západním okraji mapy, lze na postupu 
použít – zvýrazněno fialovými závorkami 

Mapa: Malšovice, M 1:10 000, E 5 m, stav leden 2019, klíč ISOM 2017, A4, v neuzavřeném 
mapníku, http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/malsovice-2019 

Cíl:   V centru závodu.  
Informace:  V ORISu nebo Jan Netuka, tel. 731 187 652 nebo email jnetuka@wo.cz 
Upozornění:  Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých klimatických  
   podmínek. Případné sdělení o zrušení závodu se objeví nejpozději v 18 hodin  
   den před závodem na http://www.shk-ob.cz/ a v ORISu. 
 

 


