
Pokyny a upřesnění k Modřanskému kufrování sv. Lucie 11/12 

 
Prezentace: od 9:30 do 11 hodin, podle počasí na hřišti nebo v nízkoprahovém klubu 
Garáž, Zátišská ulice. Ukážete zde DMS pro stacionář Modrý klíč, obdržíte závodní průkaz 

a k němu přímo na startu i mapu. V závodním průkazu si prosím sami vyplňte jméno!  

Do průkazu se označují kleštičkami kontroly ve stejném pořadí, jako mají na mapě. 
 

Dohlášky: Jsou možné i na místě, ale jen do vyčerpání připravených map. 

 

Start: od 10:00, vzdálen na dohled, 100 metrů.  

Startuje se intervalově v rozestupu 1 minuty, časy přidělujeme podle příchodu na start. 

 

Cíl: u prezentace, končíme ve 12 hodin. V cíli nám prosím odevzdejte závodní průkazy, 

mapy si nechte.  

 
Jaké budou skutečné délky tratí? 

Trať Parkem měří 1 km vzdušnou čarou, má 9 kontrol a zdoláte převýšení 35 metrů.  
Trať je nenáročná, je vedená polootevřeným terénem parku a není značena fáborky. 
Nejsou zde žádné komunikace s provozem aut. 
 
Trať Tyršovkou je určena zdatnějším závodníkům, měří 2,7 km vzdušnou čarou, má 15 

kontrol a zdoláte převýšení 95 metrů. Vítěz ji zdolá dejme tomu za 18-20 minut, spíše 
vyjde na 23-30 minut, některým i déle :-) 
 

Výsledky zveřejníme na webu, každé dítě v cíli obdrží diplom, medaili a sladkou odměnu. 
 

Ukázky z mapy Tyršova čtvrť. Vznikla kombinací leteckého snímku a ocadu. Mapovala Eva 
Levá. Slovní popisy kontrol budou vyvěšeny k odběru u prezentace a také budou 
vytištěny piktogramy na mapě. 

       
Druhá ukázka je pouze pro trať Tyršovkou. Znázorňuje donucovací kontrolu, která 
závodníky přiměje použít lávku přes frekventovanou ulici Čsl. Exilu – ta je i označena jako 
nebezpečné území dvojitým šrafem. Kontrolu je třeba do průkazky označit při každém 
přeběhu lávky (2x). Jednoduchým šrafem je označen příklad zakázaného prostoru, ten se 
ve skutečnosti nachází jinde.  
 
Po závodě se můžete stavit ještě ve Viničním domku pod Modřanskou vinicí, kde probíhá 
Adventní neděle a výstava papírových betlémů. Nachází se blízko zastávky tramvaje 17 
Modřanská škola. 


