TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 26. 3. 2011
závod Východočeského poháru
Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.

POKYNY
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Hradec Králové, zadní část nového parkoviště u Lesního hřbitova (GPS: 50°11'18"N,
15°52'49"E). Plochu shromaždiště tvoří pouze zámková dlažba, přizpůsobte tomu své vybavení.
Oddílové tunely s trochou šikovnosti postavit lze. Platí přísný zákaz usazovat se v přilehlých
lesních porostech a vstupovat do ploch nově osázených zelení. Prosíme, trenéři, poučte o tom
zejména mládež!
Parkování:
Bezplatné. Při příjezdu směrem do centra závodu po ulici Hradečnice budete pořadateli na konci
městské zástavby odkloněni vlevo a zaparkujete na široké cestě na hrázi. Vzdálenost do centra
závodu 1.0 až 1.5 km. Dojezd závodníků na parkoviště u Lesního hřbitova není povolen. Ani se
nesnažte zaparkovat jinde, z námi organizovaného parkoviště je to do centra závodu skutečně
nejblíže. Dodržujte dopravní předpisy a značky, hradečtí městští policisté jsou bdělí!
Prezentace:
V centru závodu v sobotu 26. 3. 2011 od 8:00 do 9:30 hodin.
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu. Na http://www.shk-ob.cz/poradani?id=70 budou k dispozici
popisy kontrol v pdf pro ty, kdo by případně chtěli přímo z parkoviště aut zamířit na start.
Systém ražení: 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. V tom případě je třeba na tuto
skutečnost upozornit pořadatele v cíli. Vyčítání je v centru závodu, nikoliv v cíli.
Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč.
Start:
00 = 10:00, vzdálenost 1,1 km z centra po modrobílých fáborkách. Z celkem pochopitelného
důvodu vás žádáme, abyste skutečně dodrželi značenou cestu a nezkracovali si cestu přes Lesní
hřbitov.
Kategorie HDR a P mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 125. Nechoďte,
prosím, všichni na startovní čas 00.
Tratě:
žactvo klasická, dorost a dospělí krátká, veteráni kratší klasická
Cíl:
0.1 km od centra závodu po červenobílých fáborkách
Terén:
Rovinatý terén s hustou sítí komunikací a mnoha vegetačními detaily. Doporučujeme úplné krytí
dolních končetin.
Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!
V příměstském lese se po cestách pohybuje řada cyklistů, dávejte pozor!
Poblíž kontrol 39, 112, 115, 119 (mimo ideální postup) může být nová rozsáhlá paseka!
Mapa:
Nový Hradec Králové, M 1:10 000, E 5 m, A4, stav 12.3.2011, ISOM2000, tisk laser, vývraty
nemapovány, mapa není v obalu, mapníky k dispozici na startu, mapovali a kreslili J. Netuka, J.
Langr, L. Vízek, R. Müller.
Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydány budou ve 12:00.
Předchozí mapy závodního prostoru budou vyvěšeny v centru závodu, jsou to:
Nový Hradec Králové (2008) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=5122a
Nový Hradec Králové (2009) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=5632a
Dubinka (1995) http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=1138a
Občerstvení:
Pití v cíli. Před a po závodě bufet "Klokan".
Časový limit:
150 minut
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií: Ve 13:00 hodin.
Uzavření cíle: Ve 14:30 hodin.
Funkcionáři:
ředitel:
Jan Netuka, R1
hlavní rozhodčí: Martin Netuka, R2
stavitel tratí:
Jakub Weiner, R2
jury:
bude zveřejněna v centru závodu
http://www.shk-ob.cz/poradani
Informace:

Martin Netuka: vcp@shk-ob.cz, tel 604 788 551
Jan Netuka: jnetuka@wo.cz, tel. 731 187 652
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Odpadky:
Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou
viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.
WC:
Toi-Toi v centru závodu, na startu nejsou.
Mytí:
V centru závodu.
Dětský závod: Určený pro děti od 2 do 100 let i s doprovodem. Start v lese u odbočky na parkoviště ze silnice před
hřbitovem, možnost startu kdykoli mezi 10-12:30 hod, cíl shodný s cílem hlavního závodu. Délka cca
1100m. Na trati jsou zeleno-žluté fáborky. Ražení kleštěmi do mapy, kterou obdržíte na startu
dětského závodu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB v roce 2011
Upozornění:

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

Plánek centra závodů:

