
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu 
 

sobota 10. 10. 2009 
závod Východočeského poháru – zkrácená klasická trať 

 
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:    Nový Hradec Králové, pláž rybníka Biřička. Doporučujeme oddílové stany. 
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 0.3 km, z dalších parkovišť je to 
cca 1 km. Neparkujte tam, kde to zakazují dopravní předpisy a značky, hradečtí městští 
policisté jsou bdělí! 

Prezentace: V centru závodu v sobotu 10. 10. 2009 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 dvakrát. V případě, 

že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, závodník razí do mapy. 
Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč. 

Start: 00 = 10:00, vzdálenost 2 km, cesta vede přes parkoviště, silnice I/35 se smí křížit pouze po lávce! 
Terén: Rovinatý terén s hustou sítí komunikací a mnoha vegetačními detaily. V některých částech lesa je 

nepříjemná vysoká tráva. Doporučujeme úplné krytí dolních končetin. 
Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon! 
Bezprostřední okolí jednoho shluku včelích úlů je označeno v mapě fialovým šrafováním 
Všechny tratě kříží silnici I/35 povinným úsekem pod mostem! Zákaz vstupu na silnici I/35 !!! 

Mapa: Nový Hradec Králové, M 1:10 000, E 5 m, aktualizace 2009, ISOM2000, tisk laser, vývraty 
nemapovány, mapa je v obalu, mapovali a kreslili J. Netuka, L. Vízek a J. Langr . 
Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydány budou ve 12:00.  
Předchozí mapy závodního prostoru budou vyvěšeny v centru závodu, jsou to: 
Nový Hradec Králové (2008) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=5122a 
Dubinka (2004) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=4145a 
Dubinka (1995) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=1138a 

Občerstvení: Pití v cíli. Před a po závodě bohatě zásobený bufet "Klokan", restaurace Pavlína. 
Časový limit: 150 minut 
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií: Ve 13:00  hodin.  
Uzavření cíle: Ve 14:30 hodin. 
Funkcionáři: ředitel: Jan Netuka 

hlavní rozhodčí: Tomáš Chmelař, R3 
stavitel tratí:  Jakub Weiner 
jury:  bude zveřejněna v centru závodu 

Zdravotní služba: První pomoc v cíli. 
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.  
WC: Toi-Toi v centru závodu, na startu nejsou. 
Mytí: V centru závodu. 

 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodů. 
 Tento závod bude v letošní sezóně poslední, kde bude mít Kazboš svůj prodejní  stánek. 

Poslední prodejní den bude provázet tradiční tombola. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


