
Pokyny k 6. závodu Žaket Pražský pohár žactva 
 
Součást série Dny s mapou v pražských lesoparcích 
 
Pořadatel: Universitní sportovní klub Praha 
 
Datum: 15. 6. 2016 Kunratický les  
 
Centrum závodu: hřiště u srubu Gisela, https://mapy.cz/s/LLxt (vyznačena i poloha startu 
a cíle) 
 
Příchod po modré turistické značce – od stanice busu Petýrkova linek 177, 193 (z rohu 
lesa kousek od ní, viz https://mapy.cz/s/LLtz ) nebo od metra C Roztyly  - fáborky nebudou.  
 
Parkování dle dopravních předpisů, ideálně na parkovištích u nákupních center, v sídlišti 
problematické. 
 
Mapa: Hrádek, 1:10000, stav 2014, základní revize 2016 
 
Prezentace a občerstvení: u Srubu Gizela.  
 
Start 00: 16:00 – 18:20, od centra závodu 150 metrů. 
 
Cíl: od centra závodu 150 metrů. Uzávěra cíle v 19:05!!!  
 
Kontroly se začnou stahovat v 19:05!!! Po této hodině je tedy již nejspíš 
nenajdete. 
 
Přihlášky a platby: Přes ORIS oproti rozpisu pouze do úterní 19 hodiny!!!!!  
Oddíly, které budou posílat platby až ve středu, si na prezentaci donesou kopii příkazu 
k platbě. 
 
Dohlášky na místě: Omezené možnostmi pořadatele (mohou dojít čipy nebo mapy)  – viz 
popis kategorií níže. Všechny dohlášky se hradí na místě. Do dohláškových formulářů 
nezapomeňte v soutěžních kategoriích H,D 10-14 uvádět registrační číslo, nebo alespoň 
oddíl! 
 
Kategorie s čipem pro předem přihlášené a pro omezený počet i na místě: 
HDR (děti s doprovodem rodičů, fáborky), D,H10L (fáborky, děti samostatně), D,H10, D,H12, 
D,H14, T3 a T5 (lehčí trať 3 km, těžší trať cca 5km), T5U nejtěžší trať cca 5 km, na mapě 
omezená informace - prakticky jen hnědá barva. 
D= dívky, H= kluci, T = kategorie bez rozdílu pohlaví. 
 
Kategorie bez čipu - pro dohlášení na místě do vyčerpání map: 
P2 – nenáročná lehká trať 2 km (zejména pro skupinky a začátečníky, bez měření času, razí 
se kleštičkami do mapy) 
 
Startovné: Přihlášení předem 30-50 Kč, přihlášení po prvním pondělním termínu a na místě 
60-80 Kč (dle věku a typu kategorie). Podrobně viz rozpis. 
 
Popisy kontrol: V centru závodu budou popisy k odběru ve formě piktogramů. Kategorie P2 
má slovní popisy na mapě. 



 
Občerstvení: Srub Gizela 
 
Mytí: Až doma 
WC – vyřešte si cestou, zákazníci srubu Gisela mohou využít i jeho WC (1 kadibudka). Všude 
udržujte čistotu!!  
 
Vyhlášení: Nebude, v cíli dostanou všechny malé děti diplom a bonbón. 
 
Zdravotnické zabezpečení: V cíli nebo v centru závodu MUDr. Bára Baldrianová 
 
Za odložená zavazadla pořadatel neručí.  
 
V době závodu zákaz kouření, působení hluku, vstupu do mladých porostů a 
oplocenek. Neodhazujte odpadky! Nesahejte na zvířecí mláďata a nezachraňujte 
je! 
Psy mějte zásadně na vodítku. Děkujeme! 
 
Přejeme Vám mnoho zdaru na tratích našeho závodu! 
 
Funkcionáři závodu: 
Ředitel: Jarmila Němečková 
Stavba tratí: Jan Gajda R3 
Hlavní rozhodčí: Petr Uher R3 
Zpracování přihlášek: Jitka Štraitová, jitka_gr@centrum.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


