
6. kolo Zimní hradubické ligy – SPRINT SHK 

Pokyny 

Datum: Sobota 26. 2. 2011     Start: Intervalový v 10:00 
 
Centrum: Hradec Králové – areál haly TJ Slavia, ulice Víta Nejedlého, odkaz na mapy.cz : 
 
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@ax=136326976@ay=136396672@at=centrum%20ZHL@ad=hlavn%C

3%AD%20vchod@sa=s@st=s@ssq=TJ%20Slavia%2C%20hradec%20kr%C3%A1lov%C3%A9@sss=1@ss

p=120380524_127053516_150199404_150073036@x=136317888@y=136393920@z=14 

 

Parkování: V ulici Víta Nejedlého přímo před halou TJ Slavia je placené parkoviště; kdo 
nechce platit, tomu doporučujeme 2 lokality s parkováním zdarma vzdálená přibližně 500m 
od centra závodů – parkoviště u koupaliště Flošna a parkoviště v nákupním centru InterSpar: 

 
Prosíme závodníky z hradeckých oddílů, aby k dopravě pokud možno využili jiných 
dopravních prostředků než je automobil. 



Nevstupujte, prosím, před startem do prostoru závodu, viz. plánek výše ! 
 
Prezentace: 9:00 - 9:30 hod. (!), prezentace bude umístěna společně s ŠATNOU a WC v 
hale TJ Slavia, vstup do suterénu pod rampou vlevo od hlavního vchodu. Bude vyznačeno! 
Hlavním vchodem NE !!! V areálu probíhá paralelně se závodem ještě další sportovní akce.  
 
Startovné: Řádně přihlášení členové CHC, LPU, PHK a SHK neplatí, ostatní 20 Kč 
 
Vzdálenosti: START i CÍL v centru závodu, START – MAPOVÝ START 20m 
 
Startovní listina: Bude k nahlédnutí na stránce závodu nejpozději v pátek 25. 2. 2011 

Trať: Prodloužený sprint - časy vítězů v hlavních kategoriích se očekávají přes 20 minut 
 
Tratě kategorií HE, DE a H se několikrát kříží. Čtěte důsledně pořadí kontrol! 
 
Terén: Areál TJ Slavia a všesportovního stadionu, městská zástavba, Kubištovy sady; 
převýšení zanedbatelné 
 
Závod probíhá za plného silničního provozu, dbejte proto zvýšené opatrnosti při přebíhání 
komunikací! 
 
Mapa: Orlická kotlina, 1:5 000, stav září 2009, E 5m, autoři Jan Netuka, Eduard Šmehlík; 
velikost A4; tisk ofset CMYKB; mapa nebude vodovzdorně upravena! 
 
Mapa byla vytvářena jako výuková, proto je v mapovém klíči ISOM, ne ISSOM!  
I když jsou v mapě ploty znázorněny jednoduchou linií, JE JAKÉKOLIV JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ 
MIMO MÍSTA VYZNAČENÁ V MAPĚ ZAKÁZÁNO !!! 
 
V několika místech jsou ploty pobořené, na těchto místech bude vyvěšena bíločervená páska 
označující ZÁKAZ PŘEKONÁVÁNÍ. Pro větší přehlednost budou takto označeny i některé 
plochy, které jsou v mapě VYŠRAFOVANÉ, a tudíž ZAKÁZANÉ. Může být pořadateli 
kontrolováno a vést k diskvalifikaci! 
 
Brány a povolené průchody v plotech jsou v mapě vyznačeny obrácenými ČERVENÝMI 
ZÁVORKAMI! Zakázané prostory (hřiště, trávníky) jsou v mapě překryté VYŠRAFOVANOU 
PLOCHOU! Zákaz vstupu na plochy v mapě vyznačené ŽLUTOZELENOU ZNAČKOU (privát)! 
 
Ražení: Kleště (na stojanech nebo zavěšeny na provázku s lampionem) a papírové průkazky 
(doporučujeme zabalit) 
 
Stavba tratí: Eduard Šmehlík 

Popisy: Volně k odebrání v centru závodu (na startu ani na mapě popisy nebudou) 
 
Občerstvení: V cíli teplý nápoj 
 
Vyhlášení vítězů: Nebude; výsledky najdete po skončení závodu na webu: http://shk-
ob.cz/poradani.php 

Těšíme se na Vás! Pořadatelé ze SHK. 


