
POKYNY 

(vzhledem k tomu, že je Vás přihlášeno 160 (!) došlo ke změnám oproti rozpisu, čtěte pozorně!) 

Shromaždiště: SPŠ stavební, Dušní 17, Praha 1 - zadní vchod z Bílkovy ulice, k dispozici: školní 

dvůr s přístřeškem, chodba v suterénu a přízemí školy pro uložení věcí a 

převlékání, záchody, zákaz vstupu do vyšších pater a míst označených jako 

nepřístupné!  

Chovejte se zde slušně, bahno a špínu nechte venku, jsme zde na dobré slovo, 

díky! 

Prezentace: od 16,30 do 17,15 

nahlašte změny oproti přihlášce 

dohlášky na místě za nezvýšené startovné možné do počtu volných map 

Startovné: 40,- 

Start: od 17,00 do 18,00 intervalově jak kdo přijde s intervalem zhruba 20 sekund 

na krabičku v prostoru shromaždiště 

ti co si to chtějí na trati užít či jsou pomalejší, snažte se startovat co nejdříve 

Cíl: na krabičku v prostoru shromaždiště 

Časový limit: zpět v cíli nejpozději do 20,00 (!), ale radši dříve. Pokud se někdo z trati nehodlá 

vrátit do cíle, dejte nám vědět, ať Vás nehledáme anebo na Vás nečekáme (tel. 

608 831 919) 

Trať: jedna (povinné pořadí kontrol), shodná pro všechny s možností zkrácení (trať je 

možné si zkrátit ze 17. na 24. kontrolu; v mapě je naznačeno modrou šipkou + 

jsou tam textová upozornění) 

až na trati na 17. kontrole se tedy můžete rozhodnout, zda-li poběžíte delší či 

kratší variantu. Z kontroly č. 17 je to na kratší variantě do cíle zhruba 1 km. 

Délky tratí: 10,8 km, větší převýšení 

7,3 km (zkrácená), malé převýšení 

(délky tratí jsou měřeny po čáře) 

Ražení: klasicky do papírové průkazky + na startu a v cíli čipem krabičku (kvůli snadnému 

změření času) 

průkazka má 21 kontrol + 3 náhrádní R políčka (R1, R2 a R3), kontrol je na delší 

trati 25, ražte prosím nejprve do prvních 21 políček, pak do náhradních R políček 

a poslední kontrolu doprava od políčka R3. Chybně oražené kontroly orazte 



někde jinde a v cíli na to upozorněte. 

ti, kteří si trať zkrátí, razí po průkazky stejně jako ti na delší variantě, pouze 

vynechají kontroly, které má delší varianta navíc, tedy 18. – 23. kontrolu 

Kontroly: v terénu kleště s kódem na šňůrce v kombinaci s červenobílou asi metr dlouhou 

páskou, tzv. mlíkem 

v mapě jako tradiční kolečka 

zcizení kontroly není důvodem ke zrušení závodu (nenechte se tím rozhodit a 

pokračujte v závodu, běžíte ve městě plném lidí ...) 

Mapa: tradičně netradiční, tedy neznámého měřítka a nevyzpytatelného obsahu (letos 

v mírnější variantě, ale i tak doufám, že si aspoň trošku zakroutíte volantem :-) 

barevná A3 Pretex (tedy odolná vůči dešti) 

Popisy: na mapě společně s kódy 

Světlo: hodí se, ale asi by to nějak šlo i bez něj 

Obutí: doporučuji maratonky (rozhodně ne hřebíkovky), trať je vedena v ulicích po 

asfaltu, kostkách apod. 

Průběh závodu: 1. smazat čip 

2. orazit startovní krabičku 

3. odebrat mapu a vyrazit na trať 

4. kontroly razit klasicky do průkazky  

5. v cíli orazit cílovou krabičku 

6. vyčíst čip a odevzdat průkazku 

7. pokud to dobře dopadne, bude na Vás v cíli čekat čaj a nějaké cukroví 

Ti co nemají čip, tak na startu požádají o zapsání startovního času do 

průkazky a v cíli cílového. Ražení na trati je shodné s těmi co čip mají. 

Prostor závodu: centrum Prahy a okolí 

Bezpečnost: závod se koná za plného provozu, několikrát budete křížit či se pohybovat po 

frekventovaných i méně frekventovaných ulicích plných aut, tramvají, cyklistů, 

lidí, apod. Dávejte, prosím, na sebe i ostatní pozor! Některá místa se díky 

vánoční koncentraci lidí stávají dvojkovým až trojkovým hustníkem. 

Hodnocení: nejprve hodnoceni ti co oběhnou delší trať, za nimi ti ostatní 

Protesty: protesty s minimálním vkladem 200,- podávejte hlavnímu rozhodčímu. Protesty 



se zásadně neuznávají, jsou vítané a vklad propadá ve prospěch pořadatelů. :-P 

Cukroví: máte-li chuť, přineste vzorek pro ostatní 

Sběr kontrol: sběrači kontrol po závodě jsou více než vítáni 

 

Užijte si to! 

 

 


