
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
3.  závodu Ligy hradeckých škol v orientačním běhu 2018/19, 

krajského kola Přeboru škol 
 
Termín a místo konání: 
Středa 15. 5. 2019, šatna OK Slavia Hradec Králové na adrese Nad Rybníky 2053, Hradec Králové 
Odkaz do mapy: https://mapy.cz/s/1EV7j 
 
Pořadatel: 
Sportovní klub OK Slavia Hradec Králové, z. s. 
s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové a Českého svazu orientačních sportů 
 
Mapa: 
Biřička, stav 02/2018, měřítko 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m. 
Proběhla částečná aktualizace 04/2019. V lese probíhá těžba kvůli kůrovci, mohou se objevit nová vykácená 
místa. V případě deště budou na startu k dispozici mapníky. 
 
Terén: 
Příměstský les s hustou sítí komunikací. 
 
Start: 
Start 00 = 14:00 hodin. Start je umístěn u rybníku Biřička. Cesta je značena modro-bílými fáborky. 
Start bude mít oddělený vstup pro kategorie D3, D4, D5, H3, H4, H5 (běží s čipem) a pro zbylé kategorie. 
Vstup do startovního koridoru je 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník odebere 
mapu se zákresem trati. 
Závodníci běžící s čipem si na startu vymažou a zkontrolují čip. 
 
Cíl: 
Cíl je na louce u lesní školky.  
Doběh od poslední kontroly je rozdělen na dva koridory. VPRAVO dobíhají závodníci s čipem, kteří v cíli razí 
cílovou krabičku. VLEVO dobíhají ostatní závodníci, kteří mají papírovou průkazku. Koridory budou popsány 
cedulemi a zároveň vás bude navigovat pořadatel. Doporučujeme prohlídku doběhu před startem. 
 
Kategorie: 
D1 / H1 – dívky / chlapci 1. až 3. třída, 
D2 / H2 – dívky / chlapci 4. až 5. třída, 
D3 / H3 – dívky / chlapci 6. a 7. třída, prima a sekunda osmiletých gymnázií, 
D4 / H4 – dívky / chlapci 8. a 9. třída, prima a sekunda šestiletých gymnázií, tercie a kvarta 
osmiletých gymnázií.  
D5 / H5 - dívky / chlapci 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 
šestiletých gymnázií. 
 
Tratě: 
Orientačně méně náročné, vhodné i pro začátečníky. Pro orientaci není nutná buzola. Pro kategorie D1 a H1 
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.  
Platí zákaz vstupu na silnice a do vodních ploch (tratě tudy nevedou). 
 
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 u kategorií H1 a D1 je uvedena po linii vyznačené fáborky, u ostatních kategorií je uvedena délka měřená 
po přímých spojnicích kontrol.  
 
 
 



Ražení Sportident (čipy) – pro kategorie D3, D4, D5, H3, H4, H5: 
Čipy budou vydávány na prezentaci (pokud nemáte vlastní). Je nutné běžet s čipem, který máte uvedený ve 
startovní listině. Na startu je nutné čip vymazat a zkontrolovat. Kontroly budou osazeny krabičkami, do kterých 
se při ražení vsune čip. Krabička musí pípnout a bliknout (trvá to max. 1s). K dispozici bude ukázková kontrola 
s krabičkou, kde si můžete ražení vyzkoušet. V cíli se razí cílová krabička. Vyčítání čipů je u šatny, kde se budou 
čipy zároveň vracet. Nezapomeňte si po doběhu vyčíst čip, jinak nebudete ve výsledcích. 
 
Ražení do papírových průkazek – pro kategorie D1, D2, H1, H2: 
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 večer 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: 
13:30 - 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 do 2 týdnů po závodě. 
 
Ostatní: 
WC je k dispozici v šatně. 
Pro závodníky bude připraveno drobné občerstvení (voda, voda se šťávou, sušenka). Berte si jeden (klidně 
bezedný) plastový kelímek a jeden kus občerstvení na osobu, ať zbyde na všechny. 
Prosíme, třiďte odpad, plasty zvlášť. 
V lese probíhá těžba. Zákaz vstupu na klády (nebezpečí úrazu). Prosíme, upozorněte na to děti. 
 
Přebor škol: 
Závodníci ve dvou věkových skupinách D3+H3+D4+H4 a D5+H5 soutěží o postup do celostátního finále Přeboru 
škol, které se uskuteční 5. 6. 2019 v Brně (pořadatel SK Žabovřesky Brno). Postupují vždy první dvě školy z každé 
věkové skupině. Systém bodování je stejný jako na Lize hradeckých škol (viz propozice). Každá kategorie se 
boduje zvlášť. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů 
družstva. 
Termín přihlášek do Celostátního finále je do 26. 5. 2019.  Informace najdete na stránce závodu 

http://zbm.eob.cz/zavody/fps2019/. Pokud vaše škola postoupila a nemáte o účast zájem, prosím sdělte 

nám to obratem, ať může být vyslán náhradník. 
 
Akce World Orienteering Day (Světový den orientačního běhu):  
Na závod ligy škol bude navazovat sportovní akce pro veřejnost. Přihlášky předem nejsou potřeba. Start a cíl je 
u šatny. 
V lese jsou připraveny 2 tratě v délce cca 3 a 4,5km s volným pořadím kontrol (scorelauf). Na kontrolách jsou 
malé lampiony a kleště. Razí se do papírových průkazek. Čas se neměří. 
V okolí šatny je připraven MIKRO SPRINT (3 různé tratě A, B, C). Běží se s čipy. Sprint bude zahájen poté, co 
budou sebrány kontroly z ligy škol a rozneseny kolem šatny. 

 
Správný směr všem účastníkům přejí pořadatelé z OK Slavia Hradec Králové. 

 

 



PARTNEŘI: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


