
OK Slavia Hradec Králové, z.s.  
 

pořádá s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové 
 

Ligu hradeckých škol v orientačním běhu 
pro školní rok 2022/ 2023 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
1.závodu Ligy Hradeckých škol v orientačním běhu 2022/2023 

 
 
Termín a místo konání: 
Středa 21. 9. 2022, hřiště při ZŠ SNP, Hradec Králové 
Souřadnice: 50.2184117N, 15.8578003E 
 
 
V případě velmi nepříznivého počasí může být 1. závod do dne konání do 11:00 hodin odvolán e-
mailem vedoucím družstev a dále zveřejněním na www stránce závodu. V tom případě, je náhradním 
termínem závodu středa o dva týdny později. Přihlášky zůstanou v platnosti, lze však do pátku poslat 
změny (odhlášky a dohlášky).  
 
Pořadatel: 
Sportovní klub OK Slavia Hradec Králové, z.s. 
s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové a Českého svazu orientačních sportů 
 
Mapa: 
Háječek, měřítko: 1:4000, interval vrstevnic 2m 
V případě deště budou na startu k dispozici mapníky. 
 
Terén:  
Městský park. Pro delší tratě přilehlá zástavba (i když jde jen o pár kontrol a je potřeba překonat málo 
frekventované komunikace, buďte pozorní!) 
 
Start:  
Start 00 = 14:00 hodin. Start je umístěn na okraji Háječku (u ulice Topolová), nedaleko od centra. 
Cesta je značena modro-bílými fáborky.  
Vstup do startovního koridoru je 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník 
odebere mapu se zákresem trati. 
 
Cíl:  
Cíl je v areálu školního hřiště. Z kontroly v parku bude značený koridor pro přeběh do areálu, kde ještě 
budou 1 – 2 kontroly. Přeběh bude hlídaný, přesto prosím dbejte zvýšené opatrnosti!!! 
Doběh od poslední kontroly je vyznačen fáborky. 
 
Kategorie:  
D3 / H3 – dívky / chlapci 1. až 3. třída ve školním roce 2022/ 2023, 
D5 / H5 – dívky / chlapci 4. až 5. třída ve školním roce 2022/ 2023, 
D7 / H7 – dívky / chlapci 6. až 7. třída, prima a sekunda osmiletých gymnázií ve školním roce 2022/ 
2023, 
D9 / H9 – dívky / chlapci 8. až 9. třída, prima a sekunda šestiletých gymnázií, tercie a kvarta 
osmiletých gymnázií ve školním roce 2022/ 2023, 
 



Tratě:  
Orientačně méně náročné, vhodné i pro začátečníky. Pro orientaci není nutná buzola. Pro kategorie 
D3 a H3 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.  
Na tratích budou pořadatelé, kteří pomohou začátečníkům s orientací v mapě a budou kontrolovat 
dodržení pořadí kontrol.  Platí zákaz vstupu do vodních ploch. 
 
Popisy kontrol:  
Popisy ve formě piktogramů budou vytištěny na mapě pro všechny kategorie. Dále jsou k dispozici 
popisy v textové podobě a jako piktogramy ve zvláštním dokumentu. Popisy NEBUDOU k dispozici 
vytištěné v centru závodu (jsou na mapě, případně si je vytiskněte doma). Délka je měřená a uvedena 
po přímých spojnicích kontrol. 
 
Ražení: 
Oproti rozpisu je změna. Protože SI čipy vyplnila v přihlášce u závodníků jen jedna škola, 
nebudou využity SI čipy pro kategorie DH7 a DH9. 
Pro všechny kategorie ražení pouze do papírových průkazek. 
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. Prosíme, nenalepujte popisy kontrol na rub průkazek, ztěžuje to 
kontrolu ražení. Naopak velice vhodnou úpravou průkazky je přelepení průhlednou širokou 
izolepou (bude k dispozici na prezentaci). Zabráníte tím rozmáčení průkazky za deště, které velmi 
komplikuje zpracování výsledků. 
 
Výsledky: 
 Budou zveřejněny na stránce https://www.shk-ob.cz/liga-skol. Za každou chybějící nebo chybnou 
kontrolu bude závodník penalizován 10 minutami a s upraveným časem bude zařazen do výsledků. 
Při 4 a více chybějících nebo chybných kontrolách bude závodník diskvalifikován (abyste nechodili ze 
startu rovnou do cíle☺). 
 
Časový průběh:  
13:20 - 13:45 – prezentace 
14:00 - start prvních závodníků  
asi 15:45 – ukončení závodu 
 
Ceny:  
Diplomy a drobné ceny prvním třem v každé kategorii budou předány nejpozději na závodu LHŠ 
12.10.2022 
 
Pravidla: 
Soutěží se podle Pravidel orientačního běhu upravených pro dané podmínky. Pravidla jsou 
k nahlédnutí zde: http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2022.pdf 
 
Propozice, informace o závodech, výsledky jednotlivců a škol, fotografie ze závodů najdete na 
internetové adrese https://www.shk-ob.cz/liga-skol. 
 
Správný směr všem účastníkům přejí organizátoři ze sportovního klubu OK Slavia Hradec Králové. 

 

http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2022.pdf

