
 

 

POKYNY 

3. ZÁVOD ZIMNÍ HRADUBICKÉ LIGY – 9. 1. 2022 

POŘADATEL: OK Lokomotiva Pardubice,  

CENTRUM ZÁVODU: Pardubice, sokolovna a venkovní hřiště (zákaz vstupu na antukové volejbalové hřiště!!!) TJ 

Pardubičky, Bokova 364, 530 03 Pardubice IV - Pardubičky (GPS: 50.0283581N, 15.7959900E; 

https://mapy.cz/s/fujahezuto) 

PARKOVÁNÍ: Není pořadateli nijak organizováno. Využijte síť ulic v okolí centra. Respektujte dopravní předpisy a 

omezení. Parkování aut účastníků výhradně na západ od ulice Revoluční (na východ od ulice Revoluční je prostor 

závodu = zakázaný prostor!!!). Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních 

prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky      ). POZOR: U nemocnice (ul. Kyjevská) je uzavřený nadjezd, 

povinný příjezd je od Černé za Bory nebo od Nemošic. 

PREZENTACE: Do 9:45 hod. (na prezentaci bude možno řešit jen naprosto nejnutnější operativní záležitosti; všechny 

vklady musí být uhrazeny bezhotovostním převodem na účet pořadatele nejpozději do 6. 1. 2022). Dohlášky na místě 

nejsou možné. 

VZDÁLENOSTI:  

• Parkování – centrum: 0 – 1.000 m 

• Centrum – start: 1.450 m (modrobílé fáborky) 

• Cíl – centrum: 50 m 

START 00: 10:00 hod. (intervalový start); kategorie P startuje tzv. na startovní krabičku dle pokynu pořadatelů na startu 

v libovolném čase v rozmezí 0 – 60.  

ČASOVÝ LIMIT: 45 minut pro všechny kategorie. 

SYSTÉM RAŽENÍ: SportIdent; označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 

KATEGORIE A PARAMETRY TRATÍ (délky tratí uvedeny vzdušnou čarou): 

HE – 5,0 km / 30 k  

H – 3,5 km / 26 k 

HK – 2,5 km / 14 k 

DE – 4,3 km / 28 k 

D – 3,2 km / 20 k 

DK – 2,0 km / 16 k 

P (pro příchozí a malé děti) – 2,0 km / 12 k 

MAPA: Zámeček, 1:4000, E = 2 m, ISSprOM 2019, stav prosinec 2021, autor Ondřej Macek, formát A4. Mapa nebude 

vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli neodebírají – dodržujte prosím zásadu fair play!!! 

POPISY KONTROL: Piktogramy budou vytištěny na mapě a budou k dispozici před závodem ke stažení a 

k individuálnímu vytištění na webu závodu (u kategorií s více kontrolami jsou piktogramy na mapě z důvodu jejího 

formátu zmenšené; závodníkům s horším zrakem doporučujeme vytištění piktogramů z webu závodu).  

TERÉN: Vilová čtvrť, bytovky, příměstské lesíky, parčíky, sportovní areály. Běžecký podklad z větší části asfalt, z menší 

části tráva a příměstské lesíky. Běží se za normálního dopravního provozu a doprava není pořadateli nijak korigována 

– ve většině prostoru je však velmi klidná doprava a žádná hlavní komunikace se při závodě nepřebíhá. I tak buďte 

velmi opatrní, na silnicích mají auta přednost!! 

TRATĚ A ZAKÁZANÉ PROSTORY: Tratě delších kategorií se několikrát kříží, hlídejte si důkladně zákres tratě a 

pořadová čísla kontrol!!! Na tratích nejsou žádné umělé překážky. Respektujte prosím olivově zelenou (privát, tzn. zákaz 

vstupu) a nelezte přes žádné ploty.  

Zakázané prostory: 

• Je přísně zakázáno překonávat všechny železniční tratě (včetně vlečky!!!) mimo mosty/mostky. V mapě je 

železniční vlečka, kterou je zakázáno překonávat, zvýrazněna plošnou značkou zakázaného prostoru. 

• V areálu fotbalového hřiště je přísný zákaz přebíhání přes travnatou hrací plochu!!! V mapě je hrací plocha 

fotbalového hřiště, kterou je zakázáno přebíhat, zvýrazněna plošnou značkou zakázaného prostoru. 

• Je přísně zakázáno probíhat přes areál pietního místa a památníku heydrichiády „Zámeček. V mapě je areál 

památníku „Zámeček“, kterým je zakázáno probíhat, zvýrazněn plošnou značkou zakázaného prostoru. 

https://mapy.cz/s/fujahezuto


 

 

Zakázané prostory budou v průběhu závodu hlídány pořadateli. Porušení kteréhokoliv ze tří obou výše uvedených 

zakázaných prostorů bude trestáno diskvalifikací!!!  

VÝSLEDKY: Výsledky se v centru nevyvěšují; k dispozici pouze on-line 

na  https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=21354&lang=cz 

PŘEVLÉKÁNÍ A WC: V centru v sokolovně je k dispozici tělocvična a šatny pro převlékání a WC. Dodržujte prosím 

čistotu!!! Za vstupními dveřmi do sokolovny bude napříč lavička, u které se závodnici musí zout!!! 

OBČERSTVENÍ: Občerstvení v cíli není. Pokud to platná proticovidová opatření v době závodu dovolí, tak Zdenátko 

Odvody bydlící za plotem centra závodu       zajistí v centru prodej základního, ale na ZHL nadstandardního      , 

občerstvení (grilované klobásky, párky a hermelín, pivečko, svařáček).  

COVID – OPATŘENÍ:  

Přihlášením se účastníci závodu zavazují dodržovat v den závodu platná opatření stanovené Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Všichni účastníci starší 12 let musí na požádání být schopní prokázat splnění jedné z následujících 

podmínek: 

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem 

konání akce, 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první 

u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, 

• děti mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované mohou k prokázání 

bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Prosíme účastníky, aby akci pojali stylem „přijet, odběhnout a odjet“. Neshlukujte se a dodržujte bezpečné rozestupy. 

Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 

Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek. 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:  

• Hlavní pořadatel: Renata Haasová  

• Stavba tratí: Filip Haas 

Pěkné zimní orienťácké sprintové proběhnutí přejí všem závodníkům pořadatelé      !!! 
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