
Vánoční sprint 2019 
pokyny 

 

 

Upozornění: Závod probíhá za plného dopravního provozu. Dbejte zvýšené 
pozornosti při přebíhání silnic. Zároveň buďte ohleduplní k ostatním 
běžcům a především k místnímu domorodému obyvatelstvu.  
Zákaz vstupu do prostor šaten v obuvi. Prosíme, zouvejte se u vchodu.  

 

Datum: Neděle 22. 12. 2019 
 

Pořadatel: OK 99 Hradec Králové, z.s. 
 

Centrum: Základní škola Štefánikova (50°11'8.712"N, 15°50'14.535"E). Vstup do 
areálu z ulice Suchého (https://mapy.cz/s/nofunodete).  

 

Prezentace: Není nutná, pokud máte v přihlášce správně vyplněný čip SI. Čipy na 
místě k půjčení nebudou. 

 

Startovné: Dobrovolné, v centru bude umístěna kasička. 
 

Dohlášky: Vzhledem k velkému počtu přihlášených už není možné se dohlašovat. 
 

Terén:  Panelové sídliště. Pro zatraktivnění terénu jsou použity  
umělé překážky, v terénu vyznačeno páskou a hlídáno. 

 

Mapa:  Hvězda1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2m,  
stav podzim 2019. Mapa nebude vodovzdorně upravena.  

 

Popisy:  Pouze na mapě. Zároveň budou vystaveny v Orisu, aby si je mohli 
zájemci doma vytisknout. 

 

Start:  Intervalový, 00=10:00, vzdálenost z centra závodu cca 100m.  
Závodníci v kategorii P výjimečně na krabičku 

 

 Tratě:  HE 3,6 km 27 k. 
H 2,9 km  22 k. 
HK 2,4 km 23 k. 
P 1,6 km 12 k.  

DE 3,0 km 24 k. 
D 2,5 km 20 k. 
DK 2,0 km 20 k. 
 

 Tratě se hodně kříží a některé kontroly jsou blízko sebe. Hlídejte si 
pořadová čísla.  

 

Cíl: V těsné blízkosti centra. Po doběhnutí uvolněte prostor cíle pro 
dobíhající a probíhající závodníky. Mapy se v cíli nevybírají, apelujeme 
na dodržování fair play. 

Razící 
systém: SportIdent, krabičky budou nastaveny do bezdotykového režimu 

Beacon. 
 

Šatna: Pro závodníky budou otevřeny prostory školy. Zákaz vstupu v obuvi do 
školy. Udržujte pořádek a buďte ohleduplní. 

 

WC: V prostorách školy a mobilní WC ToiToi na hřišti. 
 

Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a 
omezení. Prosíme závodníky z hradeckých oddílů, aby k dopravě co 
možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků než je automobil 
(kolo, MHD, pěšky :-)).  

 

Ředitel: Petra Hlaváčková  Stavitel: Jan Panchártek 
 

Informace: V ORISu. 

https://mapy.cz/s/nofunodete

