
Vánoční sprint 2021 
rozpis a pokyny 

 

 

 

 

Protiepidemická 
opatření:  Přihlášením se účastníci závodu zavazují dodržovat v den závodu 

platná opatření stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Všichni účastníci starší 12 let musí na požádání být schopní prokázat 
splnění jedné z následujících podmínek: 

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době 
ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 
(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), 
musí uplynout nejméně 14 dní 

• děti mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování a osoby 
rozočkované mohou k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test 
starý nejvýše 72 hodin 

Prosíme účastníky, aby akci pojali stylem „přijet, odběhnout a odjet“. 
Neshlukujte se a dodržujte bezpečné rozestupy. 

 
Datum: neděle 19. 12. 2019 
 

Pořadatel: OK 99 Hradec Králové, z.s. 
 

Start/cíl: Hradec Králové – parkoviště u koupaliště Flošna, severní roh 
https://mapy.cz/s/pugamenuco  (parkování zdarma) 

 

Prezentace: Nebude. Případnou záměnu čipu nahlaste v cíli. Čipy k půjčení 
nebudou.  

 

Vklady: 60 Kč všechny tratě (závod ZHL).  
 

Způsob 
placení: Pouze převodem na účet: 2201569948/2010, variabilní 

symbol: 444xxxx (kde xxxx je číslo klubu podle evidence ČSOS). Platby 
posílejte za celý klub tak, aby došli na účet pořdatele nejpozději 
v sobotu 18.12.2021. 

 

Přihlášky: Pouze přes ORIS do středy 15.122021 14:00 hodin. 
 

Dohlášky: Po řádném termínu přihlášek (15.12.) nejsou možné. 
 

Terén:  Vilová čtvrť, areály škol a institucí, lesopark. Rovina. Běží se hlavně po 
asfaltu a zpevněných chodnících. Částečně i po trávě a pěšinách. 

  

 (!) Běží se za plného provozu – ve většině prostoru je však jen 
minimální doprava a žádná hlavní komunikace se nepřebíhá.  
I tak buďte velmi opatrní, auta mají přednost!!   

 

Mapa:  Tereziánský dvůr 1:4000, mapový klíč ISSprOM 2019, e=2m,  
Autoři Aleš Hejna (2013) a Jan Netuka (2020). Revize a domapování 
podzim 2021 Radek Novotný. Mapa bude vodovzdorně upravena. 

 

Popisy:  Samoobslužné odebrání v prostoru před startem. Vytištěné i na mapě. 
 

Start:  Intervalový. 00=10:00.  
Závodníci v kategorii P startují v libovolném čase (na krabičku). 
 

 

https://mapy.cz/s/pugamenuco
https://mapy.cz/s/pugamenuco
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 Tratě:  HE 3,1 km 27 k. 
H 2,5 km  22 k. 
HK 2,1 km 19 k. 
P 1,7 km 14 k.  

DE 2,6 km 25 k. 
D 2,3 km 19 k. 
DK 1,9 km 21 k. 
 

  

Délky tratí jsou měřené vzdušnou čarou – reálně cca 30% navíc. 
 

 Trať P je orientačně o něco málo jednodušší. 
 

Tratě se mnohokrát kříží, zákres je místy značně nepřehledný. 
Hlídejte si pořadová čísla!  

 

 Na tratích nejsou žádné umělé překážky a uzavírky. 
  

(!) Respektujte však olivově zelenou (privát, tzn. zákaz vstupu).  
Také prosíme - nelezte přes ploty. 

 

Cíl: V těsné blízkosti startu. Mapy se nevybírají, dodržujte fair play! 
 

Ražení: SportIdent, krabičky budou nastaveny do bezdotykového režimu. 
 

Šatna: Pouze ve vlastních vozidlech na přilehlém prostorném parkovišti. 
 

WC: Mobilní WC ToiToi v omezeném počtu (3ks). 
 
 

Ředitel a  Radek Novotný 
stavitel:    
 

Informace: V ORISu. 
 
 
 
Zn.: Finále adventu s inspirativním pohybem na čerstvém vzduchu! 
 
 
Na vaše předvánoční výkony se těší  
OK 99 Hradec Králové a pořádající žákovská skupina Beruno 


