
TJ Slavia Hradec Králové  - oddíl orientačního běhu 
  

Pokyny pro závodníky 
1. závodu Východočeského poháru jednotlivců a družstev 2007 

( závod na klasické trati) 
Hradec Králové - Svinary 31.3. 2007 

 
Centrum:  Louka u železniční trat ě Hradec Králové – Týniště nad Orlicí severně od Svinar (část Hradce 
Králové).  
Žádáme závodníky, aby dbali zvýšené opatrnosti !!!!!!!!!!  a zejména trenéry žactva, aby své svěřence o zákazu 
vstupu na železniční trať důkladně poučili. 
Udržujte, prosím, pořádek.  
 
Vzdálenosti:  
Parkoviště - centrum závodu: 0-1.5 km  
Povinný příjezd ze silnice 1.třídy č. 11 na silnici směrem od Svinar do Slatiny, silnice bude jednosměrná. Bude 
vybíráno parkovné 10 Kč. Parkujte po pravé straně vozovky .  
Neparkujte prosím u hlavní silnice před železničním podjezdem, řiďte se pokyny pořadatelů . Nesprávné 
parkování bude důvodem k odtažení vašeho vozu!!  
Autobusy budou parkovat ve Svinarech na téže silnici, dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení hlavní silnice.   
Centrum závodu - start 1:  1 km  - cesta je značena modrobílými fáborky, cca 10 – 15 min 
Centrum závodu - start 2:  8km bus + 1,3 km  - cesta je značena modrobílými fáborky, cca 15 min, pro 
kategorie H18C H21A,C H35C a D21A 
Centrum závodu – cíl      : 0,3 km, vyčítání čipů bude umístěno přímo v cílovém prostoru 
 
V případě nepříznivého počasí budou na startu 1 k dispozici k samoobslužnému odběru kvalitní mapníky. 
Kyvadlová doprava bude zajištěna autobusem pořadatele, bude možnost též použít vlastní auto bez zajištěného 
parkování v obci Piletice 
 
Odjezdy autobusů: 9:20  pro závodníky, kteří startují 00-40 

                                  9:55  pro závodníky, kteří startují  30-70 

                             10:30 pro závodníky, kteří startují 60-100 
 
Mapa: Dehetník  M 1:10 000, E 5m, stav jaro 2006,  velikost 34x22cm, nebude vodovzdorně upravena 
Mapa: Ouliště     M 1:10 000, E 5m, stav jaro 2006,  velikost 34x24cm, bude společně s mapou Dehetník pro 
kategorie H18C H21A,C H35C a D21A v obalu 
 
Upozornění na změnu kategorií ve Vč oblasti: 
HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie 
H10N, D10N (pouze děti):  určeno pro děti bez doprovodu, provedení linie 
V kategorii H10N a D10N nebudou na startu vpuštěni závodníci s doprovodem !!! 
P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),trať na úrovni DH12 
Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. 
 
Časový průběh závodu:  
Prezentace: (prostor cíle)        do  9.30 hodin 

            Start 000:                                                        10.00 hodin 
Vydávání map v cíli:                                        12.00 hodin 
Vyhlášení vítězů (žáků):                           cca 13:15 hodin 
Uzavření tratí a cíle:                                         14.30 hodin 

      Časový limit                                                     150 minut 
 
WC:  V centru závodu Toi-Toi 5ks. (Na startu 1 ani 2 WC není!) 



Mytí:  U podjezdu pod tratí, bude vyznačeno. 
První pomoc: V prostoru cíle. 
Občerstvení:   - občerstvovačka na kontrole č. 50  
                        -  po závodě pití v cíli 

-  bufet KLOKAN  v centru závodu  
Ražení: SPORTIDENT. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. V cíli  závodu je povinen si 
vyčíst čip. 
Terén: Rovinatý terén z větší části velmi dobře průchodný, s hustou sítí komunikací.  
Jury:   bude vybrána a zveřejněna v centru závodu 
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou 
viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.  
Prodej: V centru závodů bude stánek s OB zbožím – Kazboš. 
Funkcionáři závodu:   Ředitel závodu:      Miroslav Slovák 
                                      Hlavní rozhodčí:     David Hepner 

  Stavitel tratí:           Martina Fejlková, Miroslav Slovák 
 
  

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OPLOCENEK !!!  
(Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!) 

  

Přejeme všem úspěšný závod ! 
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