
Přebor HZS ČR, Policie ČR a MVČR v orientačním běhu 2018 

Sněžné - chata Horalka 
2. - 3. října 2018 

 

Propozice 

 
 

Pořadatel:  HZS Královéhradeckého kraje 
Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje 
Česká hasičská sportovní federace 

   Oborový svaz hasičů 
 
Datum:  2. - 3. října 2018 
 
Druh závodu: závod v orientačním běhu s intervalovým startem a závod tříčlenných štafet 
 
Centrum:  Sněžné - chata Horalka 

N 50°20.40128', E 16°16.96305' 
 
Kategorie:  jednotlivci  M1/P1  hasiči/policie bez rozdílu věku - delší trať 

M2/P2  hasiči/policie bez rozdílu věku - kratší trať  
Ž  ženy 
T  příchozí 

 

V případě malého počtu závodníků, budou kategorie sloučeny nebo zrušeny 

štafety tříčlenné, bez omezení, štafeta obsazená alespoň jednou 
ženou, získá navíc časovou bonifikaci minus10 minut 

 
Přihlášky: do 14. září 2018 elektronicky na email: izsob.wz@gmail.com.  

přihláška je platná po potvrzení doručení 
 přihláškový formulář je umístěn v příloze, nebo na 

http://izsob.webnode.cz/stranka-zavodu/prihlaska/ 
 
Startovné: 500,- Kč na osobu  
 
Způsob úhrady: v hotovosti při prezentaci 
 
Ubytování:  z 2-3.10 zajišťuje pořadatel na chatě Horalka v obci Sněžné 
 http://www.chatahoralka.cz/ 
 
Stravování: pro závodníky je zajištěna večeře, snídaně a oběd 
 
Podmínky účasti: účastníci soutěže musí být fyzicky a zdravotně způsobilý 
 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.2827175&y=50.3400624&z=17&source=coor&id=16.2827175%2C50.34002133333333&q=N%2050%C2%B020.40128%27%2C%20E%2016%C2%B016.96305%27
mailto:izsob.wz@gmail.com
http://izsob.webnode.cz/stranka-zavodu/prihlaska/
http://izsob.webnode.cz/stranka-zavodu/prihlaska/
http://www.chatahoralka.cz/


 

Časový rozpis: 

 

2. října 2018  prezentace: do 12:00 hodin v centru závodu 

zahájení: v 12:45 hodin 

přesun na start: ve 13:15 hodin 

start jednotlivců: ve 14:00 hodin 

večeře: v 18:00 - 19:00 hodin 

volná zábava, večerní občerstvení  

 

start a cíl je u obce Zákraví směrem na Nové Město nad Metují,  

50.3341472N, 16.1815497E 

vzdálenost: centrum - start 9500m 

odvoz na start a z cíle si zajistí závodníci vlastní dopravou 

mapa: Tři soutěsky, 2013, 1 : 10 000, ekv. 5m, na startu budou mapníky 

délka tratí: 4 - 6 km 

terén: kopcovitý, dobře průběžný, místy kamenné srázy a kameny 

 

 

3. října 2018  snídaně: v 8:00 - 9:00 hodin 

přesun na start: v 9:15 hodin 

start štafet: v 10:00 hodin 

oběd: v 12:00 -13:30 hodin 

vyhlášení vítězů: v 14:00 hodin  

 

start a cíl: Pavlátova louka, Nové Město nad Metují 

50.3474347N, 16.1680994E 

mapa: Tři soutěsky, 2013, 1:7500, ekv. 5m, vodovzdorně upravena 

délka tratí: 3 - 4 km 

způsob ražení: kleštěmi 

po oražení divácké kontroly čeká na první a druhé úseky mikro sprint po areálu 

s libovolným pořadím ražení, na třetí úseky čeká po oražení divácké kontroly 

mapové překvapení :-) 

mapa na mikro sprint je v měřítku 1:2000 a bude vložena z druhé strany 

 

 

 

Informace:  www.izsob.webnode.cz 

Ing. Lukáš Drozdík tel. 736 678 108 

Ivan Křivda  tel. 776 776 685 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo pro případné změny v časovém rozpisu z důvodu zajištění 

plynulého průběhu závodu. 

 

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=16.1740201&y=50.3380631&z=14&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9lAm0xZRyi&ud=50%C2%B020%271.545%22N%2C%2016%C2%B010%2753.046%22E
https://mapy.cz/zakladni?x=16.1680994&y=50.3474758&z=15&source=coor&id=16.1680994%2C50.3474347&q=50.3474347N%2C%2016.1680994E
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