
OLYMPIÁDA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2002 – CELOSTÁTNÍ FINÁLE 
 

P  O  K  Y  N  Y 
 
Pořadatel:  Český svaz orientačního běhu, Asociace školských sportovních klubů 
 
Technické provedení:  Sportovní klub OK 99 Hradec Králové 
    Závod je pořádán s podporou města Hradec Králové 
 
Datum konání:  5. června 2002 
 
Centrum závodu: Hradec Králové, sportovní areál TJ SOKOL Hradec Králové na Eliščině nábřeží, ( od 

nádraží ČD a ČSAD - MHD na zastávku  „Komerční banka“ trolejbus č.3 a 7, 
autobus č.12, 13, 16 nebo na zastávku  „Třída ČSA“ trolejbus č. 2 a 6, autobus č. 5, 
11, 15, 17 v cca 5ti minutových intervalech, doba jízdy 5 minut. 

 Sportovní areál TJ SOKOL Hradec Králové – tribuna atletického stadionu, v případě 
nepříznivého počasí šatny v budově TJ SOKOL (klíče od šaten budou k dispozici u 
prezentace). 

 Žádáme všechny účastníky závodu o důsledné dodržování pořádku v prostorách 
šaten, atletického stadionu a celém závodním prostoru. 

 Nevstupujte na atletickou dráhu – současně s naším závodem zde budou probíhat 
běžecké soutěže studentů Pedagogické fakulty HK. 

    
Parkování: Auta na přilehlých parkovištích – Pozor na vyznačená placená parkoviště ! 

(nebezpečí odtažení nebo pokuty v případě nezaplacení poplatku).  
Autobusy – doporučujeme vyložit závodníky před budovou Muzea východních Čech 
a poté autobus zaparkovat před Zimní stadion. Vzdálenost shromaždiště – zimní 
stadion cca 600m. 
   

Prezentace: středa 5.června 2002 od 10,00 do 11,00 hodin v centru závodu. 
 
Pravidla:  Soutěží se podle platných Pravidel pro soutěže v orientačním běhu.  

Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku 
narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. 
V družstvu školy mohou startovat v každé kategorii maximálně 3 závodníci. 
Závodníci přihlášení nad tento počet nebudou do soutěže škol započteni. 
První závodník v kategorii získává 20 bodů, každý další o bod méně. Do celkového 

 hodnocení družstva se započítávají vždy dva nejlepší závodníci družstva v každé
 kategorii.  

Konečné hodnocení je dáno součtem všech bodů družstva. Pořadí škol je určeno 
  počtem získaných bodů. Zvlášť se hodnotí pořadí škol v kategoriích III., IV. a zvlášť 
  v kategorii V. 
 

Mapa:             „Šimkovy sady“ – 1:5000, E= 5m, stav květen 2002, autoři Michal Černý, Jiří Strnad,         
formát mapy A5 

 
Popisy kontrol:  na mapě 
 
Systém ražení: Sport-Ident ( elektronické ražení) pro všechny kategorie. Pořadatel závodníkům 

nevlastnící elektronický čip tento zdarma zapůjčí.  
V případě poruchy elektronického ražení závodník razí do políček na mapě a mapu 
odevzdá ke kontrole v cíli. Cílová kontrola se razí na cílové čáře. Závodník je 
povinen po projití cílem nechat vyčíst svůj Sport-Ident (čip) v centru závodu – u 
domečku na tribuně atletického stadionu – bude označeno.  

    
Terén:   Městský park  
 
Tratě: Většina kategorií má výměnu mapy. Od kontroly č.60 závodník běží povinný úsek       

koridorem přes výměnu mapy až na start (označen lampionem). Pořadí kontrol 
v 2.okruhu na mapě i v popisech je číslováno od čísla 1. 



Tratě jsou voleny na spodní hranici obtížnosti. Některé kontroly jsou umístěny blízko 
sebe, doporučujeme čtení a kontrolu kódů. Závodníkům je zakázáno vstupovat 
v průběhu závodu na silnice s provozem motorových vozidel.  

 
Start:   intervalový, čas 000 = 11,30 
 
Vzdálenosti:  centrum – start  450 m  po modrobílých fáborcích 

cíl – centrum    350 m po červených fáborcích 
POZOR : Po cestě na start a z cíle je nutno přejít místní poměrně frekventovanou 
komunikaci – používejte pouze vyznačené přechody (přislíbena je pomoc Městské 
policie města Hradec Králové). 
Na startu ani v cíli není k dispozici WC – používejte výhradně WC v centru. 

 
Zakázaný prostor: Celý prostor Šimkových sadů s výjimkou povolených prostor u startu a cíle. Sběrná 

kontrola je přístupna pouze po ohraničovací tkaloun. Toto omezení platí i pro 
závodníky, kteří již dokončili závod. Nedodržení bude postiženo diskvalifikací. 

 
Časový limit:  60 minut pro všechny kategorie 
 
Odebírání map:  Do doby odstartování posledního závodníka v cíli na určeném místě. 
 
Výsledky:   Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru.  

Konečné oficiální výsledky budou i s mezičasy zveřejněny na internetu na stránce 
pořadatele www.ok99.cz a zaslány v elektronické podobě na e-mailové adresy 
uvedené v přihlášce. 

 
Vyhlášení vítězů: Pro všechny kategorie ve 14,30 hodin v centru. 
 
Ceny:   Závodníci na prvních 3. místech v každé kategorii obdrží diplomy a věcné  

  ceny. Vyhodnoceny budou rovněž nejlepší tři základní a nejlepší tři střední školy. 
 
Občerstvení:  V cíli závodu – pití. 

V centru kiosek s občerstvením případně místní restaurace. 
 
WC:   V centru závodu v budově SOKOLA. Přísný zákaz znečišťování okolí !!! 
 
Mytí:   V prostoru šaten v budově SOKOLA. Udržujte prosím pořádek. 
 
Protesty:  U hlavního rozhodčího. 
 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu   - Pavel Běhoun 
   Hlavní rozhodčí  - Radek Kubíček 
   Stavba tratí  - Radek Kubíček 
 
Možnosti a zajímavosti využití volného času v Hradci Králové: 
Městské lázně – vodní hrátky (tobogan, vlnobití, vodopády a výřivka) – 100 m od centra závodu. 
Mořské akvárium  
 
 
Děkujeme městu Hradec Králové za podporu pořádání tohoto závodu, vedení TJ SOKOL Hradec Králové za 
pomoc a vstřícný přístup při zajištění technického zázemí a všem našim partnerům a sponzorům, kteří nám 
pomohli při uspořádání tohoto závodu. 
 
 
Závodníkům přejeme správný směr a příjemné zážitky. 

 
 
 
 
Pavel Běhoun                                                           Radek Kubíček 
ředitel závodu                                                     hlavní rozhodčí 
 

http://www.ok99.cz/

