
ZZIIMMNNÍÍ  HHRRAADDUUBBIICCKKÁÁ  LLIIGGAA  ––  OOBB   ––  PPOOKKYYNNYY  
 
Datum:  Neděle 11. 1. 2009. 
 
Místo:   Pardubice, hřiště Základní školy Dubina (viz plánek na druhé stran ě pokyn ů nebo viz 
 webové stránky www.zsdubina.cz); parkování doporučujeme na bezplatných parkovištích u 
 supermarketů Albert nebo Penny (viz plánek na druhé straně pokynů); 5 min. od 
 shromaždiště. 
 
Mapa:  Studánka 08, měřítko 1:7.500, ekvidistance 2 m, formát A4, mapa není vodovzdorně 
 upravena, papír křídový, kresba tratí rukou nebo plotrem lihovou fixou. 
 
Druh závodu:  „Mírně“ prodloužená krátká trať (délky tratí a počty kontrol – viz níže); na všech tratích 
  je velké množství kontrol i blízko u sebe, velký počet křížení tratí a uzlová kontrola, 
  kterou závodníci všech kategorií budou razit třikrát – dávejte si pořádný pozor, ať 
  kontroly absolvujete ve správném pořadí a zároveň Vás prosíme o dodržování zásad 
  fair play!!! 
 
„Zpest ření“:  Také jste si to kolikrát v průběhu sezóny chtěli rozdat se svým největším kamarádem, 
  nebo se svým největším soupeřem napřímo z hromadného startu??? Při oficiálních 
  závodech moc možností není. Tak alespoň nyní při ZHL. Na trať vždy společně vybíhá 
  dvojice závodníků z téže kategorie – pokud nám své p řání jmenovit ě uvedete 
  v přihlášce, budete startovat spole čně se svým „vyvoleným“ kamarádem či 
  soupe řem. Nejpozději třetí kontrola na všech tratích je uzlová. Z ní se všechny tratě 
  větví do dvou okruhů, který každý ze společně startující dvojice absolvuje v opačném 
  pořadí. Závěrečná část trati (po absolvování obou okruhů) z uzlové kontroly do cíle je 
  opět shodná (počet kontrol na ni je již různý dle kategorií); ale tam snad již společně 
  startující dvojice budou rozděleny.    
 
Start 00:  10.00 hod.; vzdálenost ze shromaždiště 400 m. 
 
Cíl:   Na shromaždišti. 
 
Kontroly:  Malé lampionky s visícími kleštičkami (na úvodních a uzlových kontrolách kleštičky 
  zdvojené, ale stejně k sobě buďte ohleduplní – je to jen ZHL).  
 
Způsob ražení:  Papírové průkazky (pro tratě HE a DE z důvodu velkého množství kontrol 
   vytištěné pouze pro tento závod na obyčejném kancelářském papíru – i  
   s ohledem na místy „zabušený“ les doporučujeme zabalení průkazky). 
 
Délky tratí:  HE 7.2 km  40 k 
  H 5.4 km  29 k 
  HK 4.4 km  20 k 
  DE 6.2 km  32 k 
  D 4.8 km  24 k 
  DK 3.7 km  20 k  
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