
R O Z P I S  

HRADECKÉ KUFROVÁNÍ (3. závod ZHL2010/2011) 

 

Pořadatel : Sdružení pro podporu mladých talentů orientačního běhu AR20, o.s.   

Datum konání : neděle 12. prosince 2010   

Místo : Hradec Králové   

Shromaždiště : Před areálem ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží – boční vchod 

 (viz Plánek centra) 

  

Sponzoři a partneři: Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové, firmy Nutriprodukt, 

Smartmaps, Technické služby města Hradec Králové a další. 

  

Prezentace : 9:30 – 10:00 hodin v místě shromaždiště   

Vzdálenosti : parkoviště – centrum     50 – 500 m (viz Plánek centra)   

Start závodu: Od 10:00 hodin s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem    

Přihlášky : Na sprint do 8.12.2010 23:59 hodin v předepsaném formuláři ke stažení 

zde v Excelu, pokud se také přihlašujete na veřejné pěší kufrování – 

uveďte do poznámky. 

Pouze  na veřejné pěší kufrování – osobně v den závodu od 9:30 do 

11:00 hodin a nebo v textové podobě e-poštou na adresu 

robert.muller@volny.cz 

  

Možnost  

přihlášky : 

- písemně  Ing. Robert Müller, Baarova 1376,   

50009 Hradec Králové 

- e-poštou robert.muller@volny.cz  (přijetí bude zpětně potvrzeno) 

- na závody do naplnění volného počtu vakantů při prezentaci v den 

závodu s poplatkem 50Kč (upřednostňujeme však přihlášky předem). 

Mapa pro sprint : Hučák 2008, revize prosinec 2010, 1 : 5000, e = 2m  mapoval a revizi 

provedl J. Havlas, M. Jirásek, J. Fátor a P. Mádle. 

Způsob ražení pro 

sprint: 

SI čipy. Možnost zapůjčení menšího počtu SI čipů za poplatek 20Kč 

(vybíráme zálohu 500Kč)  

Terén pro sprint:  Zpevněné městské komunikace, zpevněné účelové cesty, převážně rovinatý 

terén, příměstský park. 

Startovné : V případě přihlášení v termínu do 8. 12. 2010 nebude vybíráno 

Vyhlášení vítězů : První tři v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami a diplomem.  

Občerstvení : Pitný režim od firmy Nutriprodukt. 

Možnosti a vybavení : V prostoru shromaždiště se nacházejí toalety i šatny. 

Protesty u printu : Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdejte hlavnímu rozhodčímu. 

Informace : Další informace budou uvedeny na webové stránce závodu – 

www.ar20.cz 

Předpis : Závodí se podle pravidel OB, délky tratí budou odpovídat charakteru 

závodu. 

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu : Robert Müller  

Hlavní rozhodčí : Karel Souček  

Stavitel tratí : Iva Mádlová  

Upozornění: Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, respektujte pravidla 

silničního provozu, na pozemních komunikacích buďte opatrní. Zákaz 

běhání s hřeby. 

 

Doprovodné aktivity:    Prohlídka sakrální stavby Sboru kněze Ambrože s výkladem 

http://www.ar20.cz/wp-content/uploads/prihlaska.xls

