
Podvečerní O-běh Folimankou 
 

POKYNY 
 
 
Kdy: 26. září, středa 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, 1:4000, e = 2 m, stav 2018, 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, kterou samozřejmě překonáváme pouze podchody!!! Nad hlavami 
budete mít Nuselský most. 
 
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 prosím s sebou. 
 
Startovné: Po termínu přihlášek a na místě do vyčerpání vytištěných map 40 Kč P1/ 80 Kč ostatní   
 
Start: 00 v 16:30 hod, JZ strana haly 
 
Cíl: S strana haly, uzávěra cíle v 18:45 hod 
 
Shromaždiště:  
1) SV a J strana haly  
2) v případě nepřízně počasí hala Folimanka velký vestibul - vchod od sochy, bude otevřen od 15.30 hod. V hale je 
možno se převléknout a zakoupit v bufetu pochutiny. Přísný zákaz vstupu v botách s hřeby!!! 
 
Doprovod na trati: Povolen jen v kategorii P1 
 
Limit závodu: Není stanoven, ale kontroly stahujeme v 18:40 hod. Západ slunce 18:51 hod, v parku jsou u 
hlavních cest svítidla veřejného osvětlení. 
 
Ražení: Kategorie P1 do mapy do vymezených políček, kategorie T2 a T3 elektronické prostřednictvím vlastních 
nebo zapůjčených čipů v kontaktním režimu. 
 
Popisy kontrol: Budou vyvěšeny u startu k odběru.  
 
POZOR v kategorii T3 – bude použita rozdělovací metoda pro rychlejší odstartování, jsou tedy dvoje mapy pro 
T3A a T3B, závodníci jsou povinni si odebrat správnou mapu podle seznamů vyvěšených u popisů. 
 
Občerstvení: Ve vestibulu haly klasické občerstvení - pivo, párky, limonády, cukrovinky… 
 

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


WC : v hale Folimanka 
 
Mytí: Doma 
 
Vyhlášení: Nebude, všechny děti do 120 cm za cílem dostanou diplom a lízátko. 
 
Upozornění: V prostoru závodu se nachází magistrála a hradby – obojí překonávejte jen v místech k tomu 
určených – podchody pod magistrálou, vyznačenými průchody 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 ohleduplně.  
 
Pořadatel neručí za odložená zavazadla, cenné věci nechte doma. Udržujte čistotu, odpadky odhazujte 
odpadkových košů. 
 
Parametry tratí  
P1 – 0,8 km, 7 kontrol 
T2 – 1,4 km, 10 kontrol 
T3 – 2,3 km, 16 kontrol 
 
Jury závodu bude jmenována jen v případě podaného protestu ze závodníků v tu dobu přítomných. 
 
Pořadatel: USK Praha 
Funkcionáři závodu  
Ředitel Jan Semík 
Stavitel tratí Michal Bořánek 
Hlavní rozhodčí Petr Bořánek 


