
POKYNY 

závodu Podkrkonošské ligy žactva 

 

Datum:   Úterý 1.9.2020 

Pořádající oddíl:   TJ Lokomotiva Trutnov (LTU) 

Přihlášky:   Do neděle 30. 8. 2020 23:59  v IS ORIS 

(výjimečně na e-mail: prihlasky@ltu-ob.cz) 

Kategorie:   DH 10, DH 12, DH 14, DH T 

Shromaždiště:   Fotbalové hříště TJ Tatran Hostinné             

                                              (https://mapy.cz/s/dufumomozo) 

Upozornění: Závod probíhá za plného provozu. Závodníci běží na vlastní nebezpečí. 

Ve městě probíhá rekonstrukce ústřední komunikace. V mapě je tato 

oblast vyznačena značkou zakázané oblasti. Platí přísný zákaz vstupu 

do míst rekonstrukce. Prosím, dodržujte pravidla sprintu a nevstupujte 

na soukromé pozemky a městské záhony (v mapě jsou vyznačeny olivově 

zelenou). 

Prezentace:   15:45 – 16:15 hod. 

Typ závodu:   Dvoukolový sprint. Po odběhnutí prvního kola se závodníci z    

cíle vrátí na shromaždiště vyčíst a poté mohou jít na start druhého kola. 

Start:     První kolo 0:00 = 16:30 hod Start 1 - kategorie D (modré f.) 

  Start 2 - kategorie H (oranžové f.) 

    Druhé kolo 0:00 = 17:30 hod Start 1 - kategorie H (modré f.) 

   Start 2 - kategorie D (oranžové f.) 

                                            

Vzdálenosti:    Parkování – centrum = 100 m 

Centrum – start 1 = do 1 km 

Centrum – start 2 = do 1 km 

Centrum – cíl 1 = do 1 km 

Centrum – cíl 2 = do 1 km 
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Mapa: Hostinné, měřítko 1: 4 000, E = 2,5 m, stav 2014, rev. 2020 

Systém ražení:  Kontroly v režimu kontaktního ražení 

Trať: Sprint 

Terén: Městský terén s parkovými prvky. 

Výsledky: Průběžné výsledky vyvěšovány nebudou. Konečné výsledky budou 

zveřejněny v ORISU.  

Občerstvení: Z důvodu antiCovidových opatření nebude v cíli zajištěno ani občerstvení 

ani voda. Závodníci si musí dovézt vlastní a mezi závody se mohou 

občerstvit při vyčítání. 

Toalety: Budou otevřeny na fotbalovém hřišti z boku kabin (tribuny). Vzhledem k 

typu závodu prosíme závodníky, aby potřebu nevykonávali nikde 

jinde. 

 

 

 

Funkcionáři:   Kontaktní osoby:  

Lucie Komárková 

    telefon: 607 243 163 

    Jakub Kvášovský 

    telefon: 737 749 719 


