
PODVEČERNÍ O-BĚH FOLIMANKOU – POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 
Kdy: 26. září 2019, čtvrtek odpoledne 
 
Kde: Hala Folimanka, GPS 50.0670103N, 14.4318953E, Mapy.cz - turistická  
 
Doprava: Tram Svatoplukova (7,14,18,24) nebo Nuselské schody (6,11) nebo metr C Vyšehrad 
 
Parkování: pořadatel nezajišťuje, prostudujte si místní zóny a parkujte jen v souladu s dopravními předpisy!  
Pokud opravdu spěcháte, přijeďte MHD. 
 
Mapa: Folimanka 2019, 1:4000, e = 2 m, aktualizovaný stav 2019, klíč ISSOM 2007, laser tisk, mapoval Petr Uher. 
Mapa nebude vodovzdorně upravena, vezměte si mapníky.  
 
Terén: Městský park ve svahu s hustou sítí pěšin a zpevněných cest, s bariérou zachovaných městských hradeb, 
v severní části zástavba a okolí magistrály, magistrálu samozřejmě překonáváme pouze podchody!!! Nad 
hlavami budete mít Nuselský most, mnoho oplocení parků, hradeb – v oplocení jsou vyznačeny funkční průchody, 
do 19 hodin by měly být všechny otevřené. 
 
Prezentace: Od 16:00 hod. Platby na místě jen pro registrované oddíly s platbou do 500 Kč, ostatní pokud možno 
předem převodem, v případě platby na poslední chvíli kopii platebního příkazu prosíme s sebou. 
 
Startovné: Po termínu přihlášek a na místě do vyčerpání vytištěných map 80 Kč Z1/ 120 Kč ostatní   
 
Start: 00 v 16:30 hod u S strany haly, konec startu v 18:10 hod 
 
Cíl: u haly Folimanka, uzávěrka cíle v 18:45 hod, v tuto dobu se budou také stahovat kontroly 
 
Shromaždiště:  
1) SZ strana haly a její okolí 
2) v případě nepřízně počasí hala Folimanka prostor pro odložení věcí velká klubovna – vchod ze S, bude 
otevřen od 15:30 hod. Přísný zákaz vstupu v botách s hřeby!!!  
 
Doprovod na trati: Povolen jen v kategorii Z1 
 
Limit závodu: Není stanoven, ale kontroly stahujeme v 18:45 hod. Západ slunce 18:54 hod, v parku jsou u 
hlavních cest svítidla veřejného osvětlení. 
 
Ražení: Kategorie Z1 do mapy do vymezených políček, kategorie T2 a T3 elektronické prostřednictvím vlastních 
nebo zapůjčených čipů v kontaktním režimu. 
 
Popisy kontrol: Pro tratě T budou na mapě, pro Z1 na prezentaci ve slovní formě (i na startu) 
Tratě:   
Z1: 0,8km 7 kontrol (stojany s kleštěmi pro ražení do mapy, na některých může být SportIdent), obtížnost snadná 
T2: 1,3km 11kontrol, obtížnost střední 
T3A: 2,1km 15kontrol, obtížnost středně náročná, větší převýšení 
T3B: 2,1km 15kontrol, obtížnost středně náročná, větší převýšení 
POZOR v kategorii T3 – byla použita rozdělovací metoda pro rychlejší odstartování, jsou tedy dvoje mapy pro 
T3A a T3B, závodníci jsou povinni si odebrat správnou mapu podle startovek vyvěšených u startu a na 
webu v den závodu 

https://en.mapy.cz/s/34VYV


 
Občerstvení: Stánek v parku Folimanka cca 300 m od haly 
 
WC: v hale Folimanka (trochu se kličkuje chodbami, sledujte šipky z klubovny) 
 
Mytí: Doma 
 
Vyhlášení: V cíli všechny děti do 120 cm za cílem dostanou diplom a lízátko, v 18:15 hod – po uzavření stratu – 
bude mezi přítomné vylosováno několik cen. 
 
Upozornění: V prostoru závodu se nachází magistrála a hradby a oplocené parky – obojí překonávejte jen 
v místech k tomu určených – podchody pod magistrálou, vyznačenými průchody v oploceních nebo průchodem v 
hradbách!!! 
 
V týdnu před akcí lokálně probíhaly rekonstrukční práce, dbejte dodržování zakázaných ploch (červené svislé 
šrafy), viz ukázky závodní mapy. Závodník spatřený v zakázaných prostorech bude diskvalifikován. 
 

 
 

V prostoru závodu je minimální autodoprava, podél Botiče poměrně rušná cyklostezka a v parku hodně lidí s dětmi 
a pejsky, respektujte všechny tyto další návštěvníky prostoru a chovejte se opatrně a ohleduplně.  
 
Pořadatel neručí za odložená zavazadla, cenné věci nechte doma. Udržujte čistotu, odpadky odhazujte 
odpadkových košů. Závodníci startují na vlastní odpovědnost. 
 
Jury závodu bude jmenována jen v případě podaného protestu ze závodníků v tu dobu přítomných. 
 
AKCI PODPOŘILA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 
 
Pořadatel: USK Praha 
Funkcionáři závodu  
Ředitel Jan Semík 
Stavitel tratí Jan Gajda R3 
Hlavní rozhodčí Petr Uher R3 


