
Pokyny k závodu Zimní hradubické ligy – kratší klasická trať 
 
Pořadatel: OOB TJ Slavia Hradec Králové 
Datum: Neděle 13. 1. 2013 
Centrum: ZŠ M.Horákové – chodba a šatny u tělocvičny (50°11'6.584"N, 15°50'40.140"E) 
 Zákaz vstupu v botách s hřeby. Dbejte prosím na pořádek. WC k dispozici. 
Parkování: Na parkovištích v sídlišti poblíž ZŠ. Parkování není pořadateli nijak organizováno. Respektujte 

prosím dopravní předpisy a dopravní značení. 
Prezentace: Od 9:00 do 9:40 hod. - vydávání startovních průkazů. 
Startovné: 20 Kč, členové CHC, LPU, PHK a SHK a účastníci školení R2 startovné neplatí. 
Přihlášky: Do středy 9. 1. 2013 na adresu: ligaskol@seznam.cz 
Terén: Lesopark, louky, různé typy městské zástavby, delší tratě vás zavedou i do lesa.  
Popisy kontrol: K odebrání u prezentace, na mapě nejsou. 
Mapa: Nový Hradec Králové, M 1:10000, E 5 m, stav 2012, klíč ISOM 2000, bez obalu!!! 
Start 00: Intervalový, 00 = 10:00 hod, startuje se přímo před tělocvičnou.  
Razící systém: Kleštěmi do papírových průkazek. 
Trat ě: HE (7.8 km), DE (5.2 km), H (5.7 km), D (3.8 km), HK (3.7 km), 

DK (3.0 km), P (2.3 km - pro příchozí a děti, nepřekonává žádnou ulici). 
Na kontrolách jsou většinou jen malé tréninkové lampiony s visícími kleštěmi s platným 
kódovým číslem (na případné číslo nebo písmeno na lampionu nehleďte). 
POZOR: Všechny kategorie (kromě P) přebíhají řadu více či méně frekventovaných ulic. 
V zápalu závodění nezapomeňte na svoji bezpečnost, vždy se pořádně rozhlédněte a na 
vozovce nemapujte. Mějte na paměti, že auto je vždy silnější a vaše zdraví přednější! 
Kategorie HE má na trati motýlek a je z toho důvodu rozdělena na tratě HE1 a HE2, výsledky 
budou společné. 

Fair play: Apelujeme na vás, abyste absolvovali trať skutečně v předepsaném pořadí kontrol!  
  Jen tak si skutečně zazávodíte. 
Cíl:  U tělocvičny. 
Ředitel závodu: Jan Netuka 
Stavba tratí: Vojtěch Netuka 
Pořadatelé: Dorostenci SHK 
Informace: http://www.shk-ob.cz/poradani nebo  

Jan Netuka, tel. 731 187 652 nebo email jnetuka@wo.cz  
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých klimatických podmínek. 
 Případné sdělení o zrušení závodu se objeví nejpozději v 18 hodin den před závodem na 

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


