
Zimní hradubická liga – delší sprint s volným pořadím kontrol 
 
Pokyny 
 
Datum: Neděle 26. 1. 2020 
Pořádá:  OK Slavia Hradec Králové, z.s. (SHK) 
Centrum:  Hradec Králové, sekretariát TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216 (50.2106 N,15.8438 E) 
Parkování: Na ulici Víta Nejedlého (do 250 m) nebo v případě obsazení na záchytném parkovišti Flošna 

(700 m). Parkování není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a 
omezení.  

Šatna: Ve velké zasedačce od 9:15, do které bude zakázán vstup ve venkovní obuvi, WC je v objektu 
Prezentace: 9:00 - 9:45 hod. ve vstupních prostorech objektu 
Dodatečné přihlášky: Na prezentaci výjimečně – v omezeném množství. Čipů na půjčení také nebude mnoho. 

Když už se rozmyslíte na poslední chvíli, raději do sobotního poledne napište email na adresu 
jnetuka@wo.cz.  

Vklady: 50 Kč se vybírá v hotovosti na prezentaci (neplatí včas přihlášení členové LPU, PHK a SHK) 
Kategorie: HE, DE, H, D, HK, DK, P (pro příchozí a DH10,12 v prostoru s minimem silničního provozu)  
Tratě:  Všechny kategorie mají trať s volným pořadím kontrol (povinné je absolvováním všech 

kontrol, o pořadí rozhoduje čas). Cíl je ve stejném místě jako start (je to zřejmé i z mapy).  
Kontroly jsou na mapě označeny svými kódovými čísly a nejsou pospojovány. Popisy 
kontrol jsou pouze na mapě, kontroly jsou v popisech za sebou seřazeny podle kódových 
čísel. Doporučené vybavení: červený fix a mapník A3 (pro P stačí A4). 
HK 3,4 km / 8 k  DK 3,2 km / 9 k 
H  4,9 km / 13 k  D  4,1 km / 13 k 
HE 6,7 km / 19 k  DE 5,1 km / 15 k  P  2,1 km / 6 k  
Délky jsou měřené po (snad :-) ideálním postupu. Převýšení je zanedbatelné. 
Do mapy se bude možno podívat až v okamžiku startu. 
DÁVEJTE POZOR NA AUTA! V souladu s fialovým zákresem v mapě je na silnice 
I. třídy zákaz vstupu - lze je překonat pouze mimoúrovňově. 

Start: Vzdálený 50 m, hromadný po kategoriích: 
10:00 HE,DK 
10:05 D, HK  
10:10 H 
10:15 DE, P 

Ražení:      SI v dotykovém režimu. Na většině kontrol budou SI jednotka a lampion pověšeny (tedy 
nebudou na stojanu) 

Terén: Městská zástavba a městská zeleň (pěstěná i divočejší), bez převýšení. 
Mapa: Orlická kotlina, M 1:4000, E 2 m, stav leden 2020, ISSprOM 2019, formát A3, bez obalu. 
 

 
 
Prostor závodu: https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/10557/info_table 
 Předchozí mapy Slezské Předměstí - jih (2019), Hradec Králové (2013), Orlická kotlina (2010) 
Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5517, Jan Netuka: jnetuka@wo.cz (hlavní pořadatel) 
Omezení: Zákaz bot s hřeby. 
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých klimatických podmínek. (Ale 

předpověď je příznivá, tak by k tomu dojít nemělo.) 
 
 
 
 


