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

 
Termín a místo konání: 
Středa 19. 9. 2018, Cyklobar na Hradečnici (Hradečnice 1928/4a, Hradec Králové 9) 
Odkaz do mapy: https://mapy.cz/s/13Qqn 
 
Pořadatel: 
Sportovní klub OK Slavia Hradec Králové, z. s. 
s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Českého svazu orientačních 
sportů 
 
Mapa: 
Výuková mapa Nový Hradec Králové (část Lesní hřbitov), měřítko 1 : 7 500, interval vrstevnic 5 m, stav 08/2018 
 
Terén: 
Příměstský les s hustou sítí cest, z části velmi dobře průběžný, z části s podrostem a náletovými stromky 
 
Start 00: 
14:00 hodin, 400 m od Cyklobaru (značeno modro-bílými fáborky). Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po 
silnici a cyklostezce! 
Vstup do startovního koridoru je 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník odebere 
mapu se zákresem trati a zorientuje si jí. 
Cestou na start se jde kolem cíle. 
 
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. 
 
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. 
Od poslední kontroly č. 37 absolvují všichni závodníci úsek značený červenými fáborky do cíle v délce 130m. 
Popisy kontrol včetně délek tratí jsou ve zvláštním dokumentu. Délka u kategorií H1 a D1 je uvedena po linii 
vyznačené fáborky, u ostatních kategorií je uvedena délka měřená po přímých spojnicích kontrol.  
Na tratích budou pořadatelé, kteří pomohou začátečníkům s orientací v mapě. Prostor závodu je označen 
červeně v přiložené mapě. Závodníci se smí pohybovat pouze v závodním prostoru. Pokud si neví rady s dalším 
postupem, obrátí se na pořadatele. Zákaz vstupu do oplocenek, do paintballového areálu, na psí a lesní hřbitov. 
 
Ražení: 
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. V případě deště budou na startu 
k dispozici mapníky. 
Nově budou závodníci místo diskvalifikace penalizováni 10 minutami za každou nenalezenou/ chybně 
nalezenou kontrolu a zařazeni do výsledků s upraveným časem. 
 
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 na 2. kole LHŠ, které se koná 10. října. 
 
Ostatní: 
V  Cyklobaru bude možnost nákupu drobného občerstvení (nealko nápoje, sušenky, apod.). WC je umístěno 
vzadu v budově. 
 
Závodní prostor (červeně): 
 

 
 

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

 

PARTNEŘI: 
 

     
 
 
 
 
 

      

 


