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poháru



Pořádající orgán: Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Datum:

Šatnový objekt OK Slavia Hradec Králové v ulici Nad Rybníky 2053/4 v Hradci Králové 
(50°10’18.254”N, 15°51’9.738”E) a louka jižně od něj. Viz plánek.

Centrum:

Bezplatné organizované pořadateli na velkém asfaltovém parkovišti nad Biřičkou,
po jeho zaplnění pořadateli neorganizované na parkovištích v ulicích na Novém
Hradci Králové. Viz plánek.

Parkování:

Prezentace:

OK Slavia Hradec Králové, z. s.Pořádající subjekt:

sobota 4. listopadu 2017

Popisy kontrol:

Start:

Systém ražení:

Startovní listina:

Cíl:

Trať:

Předpokládané
časy vítězů:

Terén:

Bezplatné organizované pořadateli na velkém asfaltovém parkovišti nad Biřičkou.

Cesta z parkoviště do centra není značena, použijte plánek v pokynech. Vzdálenost z velkého 
parkoviště do centra závodu je do 0,6 km, z dalších parkovišť je to do cca 1,2 km.

V centru závodu v sobotu 4. listopadu 2017 od 8:00 do 9:30.

Dohlášky do kategorií HDR, R a T možné neomezeně až do 10:30, do ostatních kategorií
do 9:30 jen dle možností pořadatele!

Samoobslužný odběr v centru závodu.

00 = 10:00

Zapůjčení SPORTident čipu: 40 Kč.

Elektronický systém SPORTident – jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. V případě,
že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, razí do mapy. Tuto skutečnost musí sdělit 
pořadateli v cíli.

Vzdálenost od centra je 500 m, značeno červenobílými fáborky. Vyčítání SI čipů v šatnovém 
objektu SHK.

Vyvěšena v centru závodu a na startu.

Krátká

Kategorie startující ze Startu 1 mají na trati značený úsek (červené fáborky) od kontroly kód 63
v délce 90 m, který jsou závodníci povinni dodržet.

Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2017.

Rovinatý terén s hustou sítí komunikací a mnoha vegetačními detaily. Doporučujeme úplné krytí 
dolních končetin.

Jsou dva starty!!! Na oba je cesta vyznačena modrobílými fáborky.

Před Startem 1 bude k dispozici voda k pití, taktéž zde bude místo pro odložení věcí, 
jejichž odvoz na shromaždiště bude proveden ale až po ukončení startu. Na startu
není WC.

900 m z centra – pro kategorie HDR, D10N, D10C, D12C, D12D, D14D, H10N, H10C, H12C, 
H12D, H14D, P. Na startu není WC.

Závodníci kategorií HDR, P, T startují libovolně mezi 10:05 a 12:00 (na startovní
krabičku).

Auto:

Neparkujte tam, kde to zakazují dopravní předpisy a značky, hradečtí městští policisté 
jsou bdělí! Vjezdy do zakázaných ulic K Biřičce a Mužíkova budou hlídat pořadatelé.

Bus:

Vyčítání v šatnovém objektu SHK.

2000 m z centra – pro všechny, kteří nemají Start 2. Závodníci jsou povinni dodržet
celou značenou cestu na Start 1, je zakázáno si ji zkracovat přecházením silnice I/35.

Start 1:

Start 2:

Kategorie HDR, D10N a H10N mají trať vyznačenou oranžovými fáborky, není sjízdná kočárky.

Zákaz vstupu na silnici I/35 vedoucí prostorem závodu. Je to velmi nebezpečné! V mapě je 
překryta červenými křížky. Cesta na start 1 i tratě z něho vycházející kříží silnici I/35
mimoúrovňově.

Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!



Protesty:

Mytí:

WC:

Odpadky:

Informace:

Zdravotní služba:

Mapa:

Občerstvení:

Časový limit:

Uzavření cíle:

Funkcionáři:

Vyhlášení vítězů
žákovských
kategorií:

Výsledky:

V prostoru závodu je několik rozsáhlejších 
oblastí, ve kterých proběhla výchovná probírka 
a pokácené stromy leží na zemi. Místa, která jsou 
z toho důvodu velmi špatně průchodná, jsou v 
mapě vyznačena fialovým svislým šrafováním 
(viz ilustrativní ukázka). Není do nich zakázaný 
vstup, ale moudrý závodník se jim raději vyhne. V 
místech, kde ležící stromy pouze znesnadňují běh, 
jsou zelené svislé šrafy („podrost“).

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou ve 12:10.

Starší mapy prostoru:

Nový Hradec Králové (2013) http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/6903b.jpg

Koliba (2003) http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3540a.jpg

Pití v cíli.

Koliba (2013) http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/6878a.jpg

Budou vyvěšeny v centru závodu.

Bufet U Klokana na louce určené pro stavbu oddílových stanů. (V případě nepříznivého počasí 
náhradní umístění v suterénu šatnového objektu SHK.)

Koliba, M 1:10 000, E 5 m, stav podzim 2017, ISOM2000, vývraty nemapovány, v mapníku, A4, 
mapovali a kreslili P. Mareček a J. Netuka.

90 minut

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu, konečné oficiální výsledky pak v IS ORIS.

Ve 13:20 hodin na louce v centru.

Ve 14:00

Petr Remeš

Martin Netuka, R2

Eduard Šmehlík, R2

http://www.shk-ob.cz/poradani

První pomoc v cíli.

Prosíme Vás o třídění odpadu – plasty zvlášť do označených pytlů.

TOI-TOI, pouze v centru závodu!

ředitel:

hl. rozhodčí:

stavitel:

jury:

Jan Netuka:

V areálu šatnového objektu SHK – tekoucí voda a lavory.

Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč.

Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte do dvou týdnů po závodě e-mailem na
prihlasky2017@shk-ob.cz.

Budou vyhlášeni první tři v kat. 10C, 12C, 14C, vítězové 12D a 14D. Drobnou odměnu dostanou v cíli 
všichni, kdo absolvovali kat. HDR a 10N. Následovat bude vyhlášení podzimního Východočeského 
poháru žactva.

složení bude zveřejněno v centru závodu

e-mail: jnetuka@wo.cz, tel.: 731 187 652

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3896

http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/6903b.jpg
http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3540a.jpg
http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/6878a.jpg
http://www.shk-ob.cz/poradani
mailto:prihlasky2017%40shk-ob.cz?subject=17.%20kolo%20V%C4%8DP%20%E2%80%93%20protest
mailto:jnetuka%40wo.cz?subject=17.%20kolo%20V%C4%8DP%20%E2%80%93%20info
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod%3Fid%3D3896


Dětský závod:

Upozornění:

Trať je určená pro děti s doprovodem i bez, které se neúčastní závodu v řádných kategoriích.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů na vyhrazené
tabuli) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Závodníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a účastní se na vlastní nebezpečí.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB v roce 2017.

Trať v délce cca 1 km má start a cíl cca 80m po cestě JZ od šatnového objektu SHK (bude
vyznačeno i šipkou u vchodu na shromaždiště – louku). Mapu dostanete u stánku s
transparentem „dětský závod“.

V terénu budou malé lampiony s obrázkem, děti razí kleštěmi do průkazky na mapě nebo do 
průkazky, kterou na startu dostanou. Ideální postup je v terénu vyznačen růžovo-žlutými fáborky. 
Trať vede z části po pěšinách, z části lehkým terénem, není vhodná pro dětské kočárky.

Start na dětském závodě je možný kdykoliv mezi 10:00 a 12:15 hod. V cíli dostanou děti malou 
odměnu. 

Přejeme vám hezký sportovní zážitek.

Kategorie Délka
(km)

Počet
kontrol Start

D10N 2,0 (ideální) /
3,7 (po linii)

7 Start 2

D10C 2,2 7 Start 2

D12C 2,9 10 Start 2

D12D 2,4 9 Start 2

D14C 3,4 12 Start 1

D14D 2,9 10 Start 2

D16C 3,5 14 Start 1

D18C 3,9 15 Start 1

D21C 5,3 24 Start 1

D21D 4,2 20 Start 1

D35C 4,4 19 Start 1

D35D 3,8 14 Start 1

D45C 3,9 17 Start 1

D45D 3,3 13 Start 1

D55C 3,1 14 Start 1

D65C 3,1 14 Start 1

HDR 2,0 (ideální) /
3,7 (po linii)

7 Start 2

P 3,2 12 Start 2

T 4,6 16 Start 1

VRL 4,9 20 Start 1

Kategorie Délka
(km)

Počet
kontrol Start

H10N 2,2 (ideální) / 
3,7 (po linii)

6 Start 2

H10C 2,5 10 Start 2

H12C 3,0 12 Start 2

H12D 2,7 10 Start 2

H14C 3,7 15 Start 1

H14D 3,0 12 Start 2

H16C 3,9 15 Start 1

H18C 4,2 20 Start 1

H21C 6,3 28 Start 1

H21D 5,1 23 Start 1

H35C 5,5 22 Start 1

H35D 4,9 21 Start 1

H45C 4,9 20 Start 1

H45D 4,0 15 Start 1

H55C 4,4 19 Start 1

H55D 3,8 14 Start 1

H65C 3,9 17 Start 1

H70C 3,1 14 Start 1

PARAMETRY TRATÍ:

Převýšení na tratích je do 45 m.



PLÁNEK:



PARTNEŘI:

Konání akce umožnila společnost: Akce se koná za souhlasu společnosti:

Činnost sportovního klubu finančně podporují:


