
6. KOLO ZIMNÍ HRADUBICKÉ LIGY  

KRÁTKÁ TRAŤ 

POKYNY 

Datum:  Neděle 23. 2. 2020 

Pořadatel:  OK Slavia Hradec Králové, z.s. (SHK) 

Centrum:  Hradec Králové, ZŠ Milady Horákové, ulice Milady Horákové, (50.1850N, 

15.8447E)                                                  

 Možnost převléknutí v tělocvičně. 

Prezentace: Od 8:30 do 9:30, není nutná, pokud se přihlásíte včas a máte správné číslo 

SI. 

Parkování: Parkování není pořadateli nijak organizováno.       

 Doporučujeme parkování v ulici Milady Horákové a okolí. Respektujte 

přitom dopravní předpisy a omezení. Prosíme závodníky z Hradce, aby k 

dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je 

automobil (kolo, kolobrnda, MHD, pěšky :)) 

Startovné: Dobrovolné, v centru bude umístěna kasička. 

Přihlášky: Do 19. 2. 2020 v ORISu, výjimečně na adresu zimhradlig@shk-ob.cz . Pište i 

čísla SI, na místě na půjčení jich bude minimum.   

 Dohlášky výjimečně na místě v omezeném množství dle počtu volných map, 

stejně tak omezené množství čipů k zapůjčení.  

Terén:  Bývalé vojenské cvičiště s řadou terénních útvarů a divokým porostem, 

sídlištní a vilová zástavba.      

Mapa: Na Plachtě, měřítko 1:7500, E=5m, stav únor 2020, mapový klíč ISOM 2017, 

formát A4, autor Jan Netuka, nebude vodovzdorně upravena.   

 Mapy se v cíli neodebírají, zachovejte fair-play a nechte se překvapit :) 

Popisy: Piktogramy budou pouze na mapě. 

Start: Intervalový (pro kategorii P v libovolném čase na krabičku), 00=10:00, 

během 10:00 a 10:30 odstartují účastníci školení R3, následně ostatní 

závodníci.          

 Vzhledem k cestě na start, na které je přechod přes silnici se semafory, si 

doporučujeme nechat dostatečnou časovou rezervu. 

Vzdálenosti:  Centrum – start  1100 m (modrobílé fáborky)  

 Cíl – centrum  250 m (červené fáborky) 

Tratě: HE (5,3 km, 30k), DE (4,8 km, 27k), H (4,3 km, 26k), D (4,0 km, 24k), HK (3,0 

km, 16k), DK (2,5 km, 13k), P (2,2 km, 10k) - pro příchozí a malé děti cca 

DH10 (start na krabičku)         

 Převýšení je zanedbatelné.        
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 Zákres tratí není vzhledem k velikosti prostoru podle mapového klíče 

ISOM 2017.          

 Všichni závodníci musí absolvovat povinný úsek mezi kontrolami 106-107, 

který překonává podchodem silnici 1. třídy. Bude značen fáborky.  

 V terénu se nachází zbytky betonu a další pozůstatky po vojenské činnosti, 

buďte opatrní!         

 Tratě se vzhledem k využití atraktivity terénu u delších tratí kříží – věnujte 

pozornost zákresu trati a odběhu ke správné následující kontrole!!! 

 Na trati se vyskytuje pro kategorie HE, DE, H a D rozdělovací forma, tzv. 

„ladybug“, viz ukázka: 

 

  

 

       

      

      

            

 Tyto kategorie jsou rozděleny na podkategorie A a B. Závodník si musí vzít 

mapu podkategorie, do které je dle startovky nalosován!! Po závodě se 

výsledky obou podkategorií spojí.  

Razící systém: SportIdent v režimu kontaktního ražení. Při poruše SI použijte náhradní 

mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). 

WC a mytí: V centru závodu (ZŠ Milady Horákové). 

Informace: V ORISu nebo na Tuvalu.rt@seznam.cz 

Upozornění: Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.     

 Pořadatelé si vyhrazují právo zrušit závod v případě nepříznivých 

klimatických podmínek do 20:00 předešlého dne.   

 Doprava ve městě není nijak omezena, závodí se za plného provozu, buďte 

při přebíhání silnic opatrní!       

 Zákaz bot s hřeby!  

Organizace: Hlavní pořadatelé: Radomír a Lubomír Tichý    

 Stavitel tratí:  Radomír Tichý       
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