
 

5. kolo Zimní hradubické ligy (krátká trať) 
pokyny 

 
 

Datum: Neděle 9. 2. 2020 
 

Pořadatel: OK 99 Hradec Králové, z.s. 
 

Centrum: Oddílová klubovna PHK, Nad Rybníky 2141/6, Hradec Králové  
(GPS 50.1714117N, 15.8521556E) 

 Možnost převlékání venku v okolí klubovny. 
 

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: Výjimečně na místě v omezeném množství podle počtu volných map. 
Radši předem na e-mail: vanocni.sprint@email.cz, přihláška přes e-mail 
je platná pouze po potvrzení. 

 

Terén:  Příměstský les, mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními detaily. 
 

Mapa:  Biřička, stav podzim 2018, měřítko 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 
2017, mapa nebude vodovzdorně upravena. 

 

Popisy:  Pouze na mapě. 
 

Start:  Intervalový, 00=10:00, vzdálenost z centra závodu cca 1000 m.  
 

 Tratě:  HE 6,8 km 24 k. 
H 4,4 km  15 k. 
HK 3,3 km 12 k. 
P 2,3 km 8 k.  

DE 5,5 km 18 k. 
D 4,0 km 15 k. 
DK 3,0 km 11 k. 

 

Cíl: Vzdálen z centra cca 500 m. Mapy se v cíli nevybírají, apelujeme na 
dodržování fair play. 

Razící 
systém: SportIdent, krabičky NEbudou nastaveny do bezdotykového režimu. 
 

WC: Mobilní WC ToiToi. Neznečisťujte okolí klubovny! 
 

Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Přednostně prosím parkujte na 
záchytném parkovišti vyznačeném v plánku, vjezd z ulice Partyzánská. 
(nechte případným parkujícím kamionům volný odjezd)  
Dále v ulicích Mužíkova, Na Biřičce, K Biřičce a přilehlých ulicích. 
Upozorňujeme, že ulice Na Biřičce je nově ve východozápadním směru 
jednosměrná. 
Respektujte dopravní předpisy a omezení! Vjezd do ulice Nad 
Rybníky směrem k centru závodu bude pro závodníky zakázán. 
Prosíme závodníky z hradeckých oddílů, aby k dopravě co možná 
nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, 
MHD, pěšky :-)). 

 

Ředitel a  
stavitel tratí: Zdeněk Šabatka 
 

Informace: Na stránce závodu v ORISu. 
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Upozornění:  Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.  

Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek. 
Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých 
podmínek. 

 

Poděkování:  Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky a Městské lesy 
Hradec Králové. 

 

 


