
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu 
 

sobota 6. 4. 2013 
1. závod Východočeského poháru na klasické trati 

 
Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. 

 
P O K Y N Y 

 
 
Pořádající subjekt: 

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu  
Centrum:        Šatnový objekt SHK v ulici Nad Rybníky 2053/4 v Hradci Králové  
                            (50°10'18.254"N, 15°51'9.738"E) a blízká louka 
Příjezd a parkování: 
 Bezplatné organizované pořadateli na velkém asfaltovém parkovišti nad Biřičkou, po jeho  

případném zaplnění pořadateli neorganizované na parkovištích v ulicích na Novém Hradci 
Králové. Viz plánek. Vzdálenost z velkého parkoviště do centra závodu je do 0.6 km, z dalších 
parkovišť je to do cca 1,2 km. Neparkujte tam, kde to zakazují dopravní předpisy a značky, 
hradečtí městští policisté jsou bdělí! Vjezdy do ulic K Biřičce a Mužíkova budou hlídat 
pořadatelé. 

Prezentace: V centru závodu v sobotu  6. 4. 2013 od 8:00 do 9:30 hodin. 
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.   
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. V případě, 

že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, závodník razí do mapy. V tomto případě je 
třeba skutečnost oznámit pořadateli v cíli. Vyčítání je v centru závodu, nikoliv bezprostředně za 
cílem. Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč, Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč. 

Start: 00 = 10:00, vzdálenost 1,8 km z centra závodu po modrobílých fáborkách. Na startu není WC!  Na 
startu bude možnost odložení věcí, jejichž odvoz na shromaždiště bude proveden po ukončení 
startu. 

Cíl: V centru závodu, uzavření cíle ve 14:30. 
Povinný přeběh: Zákaz vstupu na silnici I/35 vedoucí prostorem závodu. Je to nebezpečné! V mapě je překryta 

červenými křížky. Povinný úsek (s mimoúrovňovým křížením silnice I/35) je pro všechny 
kategorie v délce 125 metrů z kontroly číslo 50. Tento úsek je vyznačen v popisech i v mapě a v 
terénu oranžovými fáborky. 
Všechny kategorie na postupu (tedy v libovolném místě) kříží místní komunikaci. Sice bude 
úsek hlídán pořadateli, ale přesto dávejte při přebíhání pozor! 

Terén:            Typický hradecký rovinatý s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými porosty. Prostor                           
bezprostředně navazuje na prostor závodu JMS štafet a je tréninkovým prostorem pro tento závod. 
Doporučujeme úplné krytí dolních končetin. 
Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon! 

Mapa:            Nový Hradec Králové , M 1:10 000, E 5 m, ISOM 2000, autoři J. Netuka, Z. Sokolář, P. Mareček, 
stav jaro 2013, tisk laser. Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydány budou v 12:00. Pro 
kategorie H21ACD, D21AC, H21U, D21U, H16C, D18C, H18C, H35C je připravena mapa ve 
formátu A3, ostatní kategorie mají formát mapy A4.  

 Mapy nejsou v obalu, mapníky jsou k volnému odběru připraveny na startu. 
Předchozí mapa závodního prostoru bude vyvěšena v centru závodu. 

Tratě HD21U:     Tyto tratě mají mapu A3 bez cest.  
Občerstvení: Pití (voda a iontový nápoj X-iont) pro delší tratě bude na trati na kontrole číslo 47 (označeno 

v popisech), v cíli pro všechny.            
 V centru závodu bude fungovat bufet Klokan s běžným sortimentem. 
Časový limit: 150 minut 
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií: V 13:00  hodin (první 3 v žákovských kategoriích). 
Funkcionáři: ředitel: Miroslav Slovák 

hlavní rozhodčí: Karel Souček, R3 
stavitel tratí: Eduard Šmehlík, R2 
jury: bude zveřejněna v centru závodu 

 



 
Informace: http://www.shk-ob.cz/poradani 
 Jan Netuka: jnetuka@wo.cz, tel. 731 187 652, Miroslav Slovák: slovak.m@seznam.cz, tel. 

777584885. 
Zdravotní služba: První pomoc v cíli. 
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET lahve a plastové kelímky vhazujte do zvlášť označených  pytlů.  
WC: V centru závodu TOI TOI - ! Na startu WC není! 
Mytí: V centru závodu. 
 
Dětský závod: Určený pro děti i s doprovodem. Tento závod mohou absolvovat i žákovští účastníci hlavního 

závodu. Dětský start bude v prostoru centra závodu, možnost startu kdykoli mezi 10-12:30 hod, cíl je 
shodný se startem závodu. Délka cca 1000m. Na trati jsou zeleno-žluté fáborky. Ražení kleštěmi do 
mapy, kterou obdržíte na startu dětského závodu. Děti obdrží drobnou věcnou cenu v cíli. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB v roce 2013 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodů. 
Požadavky na startovní časy:  

Vaše požadavky na konkrétní startovní čas budou akceptovány a pořadatelem řešeny pouze na 
základě žádosti zaslané emailem. Pořadatel bude přednostně řešit žádosti o opačné startovní časy 
z důvodu hlídání dětí, protože to je důvod hodný zvláštního zřetele. Ostatní požadavky může 
pořadatel zamítnout bez dalšího vysvětlení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


