Zimní hradubická liga – delší sprint
POKYNY
Datum:
Pořadatel:
Centrum:

Neděle 23. ledna 2022
OK Slavia Hradec Králové, z.s.
Hradec Králové – parkoviště mezi magistrátem a Šimkovými sady (50.2132N,15.8377E)
Bez vybavení, jen vyčítání. ÚČAST SYSTÉMEM „PŘIJET, ODZÁVODIT, ODJET“.
Parkování:
Na zmíněném parkovišti nebo DOPORUČUJEME kryté v nedalekém parkovacím domě Jana Gajera – za
první dvě hodiny po 10 Kč, další každá hodina 2 Kč (50.2129N, 15.8326E) – výhodou je WC v ceně!!!
WC:
1. Na okraji Šimkových sadů stálé 2 kabiny – placené: pouze na minci 5 Kč.
2. Ve východním i západním vchodu pro pěší do parkovacího domu Jana Gajera – otvírají se na parkovací lístek.
Prezentace:
NENÍ. Čipy nepůjčujeme, dohlášky ani změny nebereme (případná změna čipu se řeší až u vyčítání). Vklady
prosíme pouze bezhotovostním převodem dle rozpisu.
Terén:
Městská zástavba a městská zeleň (pěstěná i divočejší), bez převýšení.
ZÁVOD PROBÍHÁ ZA PLNÉHO PROVOZU, DBEJTE NA SVOJI BEZPEČNOST!
Je zakázáno překonávat hlavní ulice, které jsou v mapě překryté fialovými křižnými šrafy. Jejich mimoúrovňové
křížení je zvýrazněno fialovými obrácenými závorkami. Za kontrolou č. 139 následuje pro všechny povinný
přeběh ulice po přechodu pro chodce, kde bude dozor pořadatelů.
Mapa:
HK- severní zóna, M 1:4000, E 2 m, stav leden 2022, ISSprOM 2019,
FORMÁT A3, BEZ OBALU = VEZMĚTE SI VLASTNÍ VELKÝ MAPNÍK
https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/11852/fusion
Většina prostoru zmapována poprvé, menší část na starších mapách
Šimkovy sady (2017): https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/9342/fusion
Hradec Králové – magistrát (2021): https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/11535/fusion
Popisy kontrol: Pouze na mapě ve formě piktogramů.
Start:
00 = 10:00, vzdálenost 200 m, neznačeno – viz mapka dole. Mapy se odebírají v posledním koridoru - lze si je
dát do mapníku a studovat trať. PŘI STARTU JE POVINNOSTÍ ORAZIT SI STARTOVNÍ JEDNOTKU.
(I kategorie P má přidělené startovní časy, aby se na startu netvořila fronta. V případě nutnosti, kdy doprovod
dítěte nebude stíhat, vám na startu vyjdou vstříc a pustí vás po dohodě.)
Kategorie:
DE (4.5 km), D (3.5 km), DK (2.5 km),
HE (5.5 km), H (4.5 km), HK (3.5 km),
P (2.2 km - pro DH10,12 v prostoru s nízkým silničním provozem)
Délky jsou uvedeny jako nejkratší realizovatelná vzdálenost.
Ražení:
SI v bezdotykovém režimu. Jednotka je buď na stojanu nebo na dřevěné koze. Kontroly jsou označeny malými
(tréninkovými) lampiony.
Pořadatelé:
Jan Netuka spolu s dalšími trenéry a členy skupiny staršího žactva a dorostu
Informace:
jnetuka@wo.cz, 731 187 652, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6723
Omezení:
Zákaz bot s hřeby (ale obutí s úplně hladkou podrážkou také nebude to pravé).
Upozornění:
1. Svojí přítomností se účastníci závodu zavazují dodržovat v den závodu platná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR a jejich splnění doložit případné kontrole.
2. Pořadatelé si vyhrazují právo s blížícím se termínem pokyny doplnit v důsledku aktuálně platných
protiepidemických omezení.
3. Závod lze zcela zrušit v případě velmi nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku
protiepidemických omezení.
4. Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

