
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
3.  závodu Ligy hradeckých škol v orientačním běhu 2016/2017 

zároveň okresní kolo Přeboru škol 
 
Termín a místo konání: 
Středa 19. 4. 2017, školní hřiště ZŠ M. Horákové 
Odkaz do mapy: https://mapy.cz/s/1yIfu 
 
Pořadatel: 
Sportovní klub OK Slavia Hradec Králové, z. s. 
s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové a Českého svazu orientačních sportů 
 
Mapa: 
Výuková mapa Nový Hradec Králové (Pod strání), měřítko 1 : 7500, interval vrstevnic 5 m, stav duben 
2017 
 
Terén: 
Lesopark, sídlištní zástavba 
 
Start 00: 
14:00 hodin, 200 m od školního hřiště 
Vstup do startovního koridoru je 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník 
odebere mapu se zákresem trati a zorientuje mapu. 
 
Cíl: 
V těsné blízkosti školního hřiště. 
 
Kategorie: 
DI / HI – dívky / chlapci 1. až 3. třída, 
DII / HII – dívky / chlapci 4. až 5. třída, 
DIII / HIII – dívky / chlapci 6. a 7. třída, prima a sekunda osmiletých gymnázií, 
DIV / HIV – dívky / chlapci 8. a 9. třída, prima a sekunda šestiletých gymnázií, tercie a kvarta 
osmiletých gymnázií. 
DV / HV - dívky / chlapci 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 
šestiletých gymnázií. 
 
Tratě: 
Orientačně méně náročné, vhodné i pro začátečníky - pro orientaci není nutná buzola. Pro kategorie DI a HI 
jsou tratě v terénu vyznačeny oranžovými fáborky, průběh tratě je zakreslen v mapě. Není nutné celou trať 
proběhnout po fáborcích, na některých místech je možné zkrácení. 
Trať je nutné absolvovat v pořadí kontrol podle zákresu tratí v mapě a popisů kontrol. 
Od poslední kontroly č. 56 absolvují všichni závodníci úsek značený do cíle v délce 110m. 
Popisy kontrol včetně délek tratí jsou zvláštní dokument. Délka u kategorie H1 a D1 je uvedena po linii 
vyznačené fáborky, u ostatních kategorií je uvedena délka měřená po přímých spojnicích kontrol.  
Na tratích budou pořadatelé, kteří pomohou začátečníkům s orientací v mapě. 
Závod probíhá za plného provozu. Závodníci kategorií H3, H4, H5, D4 a D5 překonávají místní komunikace 
mezi rodinnými domy. Ačkoliv se jedná o dopravně klidnou oblast, buďte opatrní a vždy se nezapomeňte 
rozhlédnout. 
Závodní prostor je vymezen ulicemi Štefánikova, Palachova a Milady Horákové. Z jihu je ohraničen kopcem sv. 
Jana (ulicí Husova). Závodníci se smí v době závodu pohybovat pouze v závodním prostoru, překonávání výše 
uvedených frekventovaných komunikací je zakázáno. 
 
Ražení: 
Klasické ražení kleštěmi do papírových průkazek. V pořadí první kontrola trati se razí do políčka číslo 1, druhá 
kontrola se razí do políčka číslo 2 a tak dále. Pro opravu nesprávného oražení kontroly jsou určena políčka 
označená písmeny R. 
Z Pravidel pro OB: Závodník může psát do kontrolních políček, tato průhledně přelepit nebo podlepit na rubové 

straně průkazu a průkaz vložit do ochranného obalu. Jiné úpravy nejsou povoleny. 

Prosíme, nenalepujte popisy kontrol na rub průkazek, ztěžuje to kontrolu ražení. 



 
Časový průběh: 
13:30 - 13:45 - prezentace 
14:00 - start prvních závodníků 
asi 15:45 – ukončení závodu 
 
Ostatní: 
Diplomy a drobné ceny prvním třem v každé kategorii budou předány na 4. kole LHŠ, které se koná 24. 5. 2017. 
WC bude k dispozici ve škole. V případě nepříznivého počasí bude možné převlékání ve škole. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Správný směr všem účastníkům přejí pořadatelé z OK Slavia Hradec Králové. 


