
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
4.  závodu Ligy hradeckých škol v orientačním běhu 2017/2018 

zároveň krajské kolo Přeboru škol 
 
Termín a místo konání: 
Středa 23. 5. 2018, 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, Královéhradeckého kraje a Českého svazu orientačních 
sportů 
 
Mapa: 
Biřička, stav 02/2018, měřítko 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m 
 
Terén: 
Příměstský les s hustou sítí komunikací 
 
Start 00: 
14:00 hodin, 400 m od šatny, značeno modro-bílými fáborky. Pozor při přecházení dřevěné lávky. Vstup do 
startovního koridoru je 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník odebere mapu se 
zákresem trati a zorientuje mapu. 
 
Cíl: 
V blízkosti startu, 300 m od šatny. 
 
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. 
Od poslední kontroly č. 50 absolvují všichni závodníci úsek značený do cíle v délce 90m. 
Popisy kontrol včetně délek tratí jsou zvláštní dokument. Délka u kategorie 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. 
Závodní prostor je vyznačen v přiložené mapce. Nevstupujte za velmi silnou písčitou cestu směrem na jih (v 
terénu značena jako cyklotrasa) a na východ (v terénu značena jako cyklotrasa a žlutá turistická značka).  
 
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. 
 
Časový průběh: 
13:30 - 13:45 - prezentace 



14:00 - start prvních závodníků 
asi 15:45 – ukončení závodu 
 
Ceny: 
Pro každého účastníka je připraven diplom za absolvování závodu v rámci akce World Orienteering Day. Výdej 
probíhá samoobslužně u stolu prezentace. 
Diplomy a drobné ceny prvním třem závodníkům v každé kategorii budou předány během dvou týdnů. První tři 
školy v celkovém hodnocení ročníku 2017/2018 obdrží diplom a pohár. 
 
Ostatní: 
WC bude 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. 
Prosím třiďte odpad, plasty zvlášť. 
 
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 6. 6. 2018 v Pardubicích (pořadatel OK Lokomotiva Pardubice). 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. 
Upozorňujeme na brzký termín přihlášek do Celostátního finále do 27. 5. 2018.  Informace najdete na stránce 
závodu http://lpu.cz/cfps18/. 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. Pro zájemce budou připraveny 3 tréninkové 
tratě v blízkém lese. Délky jsou 2,5 km (lehká), 3,5 km (střední) a 5km (těžká). Nejdelší trať je připravena i na 
mapě bez cest. Mapy budou k dispozici od 17 do 19 hod. Čas se neměří. Start je na stejném místě jako při lize 
škol (značeno modro-bílým fáborky). 
Dále bude probíhat na sousedním pozemku u klubovny OK99 O-Labyrint (zábavné tratě v bludišti). Labyrint se 
běží na čipy (pokud máte, doneste si vlastní). Akce bude probíhat od 16 do 18 hod. 
 
Užitečné odkazy 
Liga hradeckých škol v OB http://www.shk-ob.cz/liga-skol 
Komise rozvoje orientačního běhu, Přebor škol http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx 
Celostátní finále Přeboru škol v OB http://lpu.cz/cfps18/ 
Pravidla orientačního běhu http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidlaob-18.pdf 
 

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

PARTNEŘI: 
 

     
 
 

      
 



Závodní prostor (červeně): 
 

 


