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Běží se za plného provozu. Pamatujte, auto má vždy přednost. 
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí! 

 

Datum: Sobota 22. 12. 2018 

Centrum:  Fotbalový areál Bavlna (50.2052639N, 15.8149989E). 

V centru budou připraveny vyhřívané šatny na převlečení a WC. 
Kapacita šaten je omezená, kdo se do nich nevejde, může využít 
tribunu.  

Zákaz vstupu v hřebech do šaten. Zákaz vstupu na hrací plochu! 

Předpisy:  Závodí se dle platných pravidel OB 

Prezentace: V centru do 9:30, není nutná, pokud se přihlásíte včas a máte vyplněný 
správný SI 

Dohlášky:  Nebudou možné. 

Terén:   Městská zástavba a sídliště. Doporučujeme boty se špunty, případně 
botasky. Nevhodné boty s hřeby (90% asfalt). 

Mapa:   Labská kotlina II, 1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2 m, 
stav podzim 2018, formát A4, mapa nebude vodovzdorně upravena 

Start:  Intervalový, 00=10:00, vzdálenost 660 m. 

Cestou na start se přechází frekventovaná silnice po přechodu se 
světelnou signalizací. Na přechodu počkejte, až se vám rozsvítí zelená! 
Neriskujte své zdraví. Městská policie je nablízku a je přísná. 

Časový limi: 30 min 

Cíl:   V centru. Mapy se neodevzdávají. Prosíme o chování v duchu fair play.  

Povinné úseky: Na mapový start a z poslední kontroly do cíle. 

Zakázané oblasti:  Je zakázáno překonávat frekventované silnice (vyznačeny 
v mapě značkou 709 – nepřístupná oblast) mimo podchody. Viz 
přiložený náhled mapy. 

Zákaz vstupu na soukromé pozemky a hřiště vyznačené v mapě 
symbolem 528.1 - oblast se zakázaným vstupem. 

Popisy:   V centru závodu. 

Razící systém:  SportIdent. Krabičky budou nastaveny v režimu BEACON. 

WC:    Pouze v centru. Udržujte čistotu! 

Vyhlášení výsledků: Nebude. 

Výsledky:   Po skončení závodu v ORISu. 

Pořadatelé:   ředitel – Tomáš Samek 

             stavitel – Ondra Metelka 
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Délky tratí:  

KATEGORIE DÉLKA TRATĚ (m) POČET KONTROL 

                  HE                3140                 24 

                  H                2570                 17 

                  HK                1910                 16 

                  DE                2520                 17 

                  D                2090                 14 

                  DK                1550                 12 

                  P                1290                 11 

Informace: na www.ok99.cz  

Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Možnost parkování v okolních 
ulicích. Respektujte dopravní předpisy a omezení. V některých ulicích je 
parkování zpoplatněno. 

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. 

Zákaz vstupu na fotbalovou hrací plochu v centru závodu! 

 

http://www.ok99.cz/

