
Podvečerní O-běh Folimankou 2018 
Orientační běh pro příchozí, veřejný závod v parkovém OB        

            

 
 

 
Datum: středa 26. září 2018 
 
Pořadatel: USK Praha, oddíl OB 
 
Centrum závodu a prezentace: Sportovní hala USK Folimanka 
 
Mapa: výuková mapa Folimanka 1:4000 
 
Kategorie a tratě:  uvádíme předběžné délky, bude upřesněno v pokynech. Žádná trať nebude 
značena fáborky. 
 
P1: délka cca 1 km - lehká trať, vhodná pro seznámení s orientačním během a pro rodinné týmy, 
razí se do mapy, čas neměříme. 
Startovné při přihlášce předem 20 kč. Přihláška na místě za dvojnásobek. 
 
T2: délka cca 1,8 km - sprintová trať, razí se elektronickým čipem (kontaktně), startovné při 
přihlášce předem 40 kč. Přihláška na místě dvojnásobek. 
V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS může 
být požadovaná vratná záloha 1000 Kč. 
 
T3: délka cca 3 km - sprintová trať s větším převýšením a náročností, razí se elektronickým čipem 
(kontaktně), startovné při přihlášce předem (ORIS) 40 kč. Přihláška na místě dvojnásobek. 
V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS může 
být požadovaná vratná záloha 1000 Kč. 
 
Přihlášky a platby: Do 24.9.2018, 23:59, registrovaní výhradně přes přihlašovací systém ORIS, 
neregistrovaní mohou využít i mail vspprihlasky@centrum.cz , přihláška neregistrovaného e-
mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply) . 
 
U prezentace je přihlášení také možné, za dvojnásobné startovné, a podle možností pořadatele, 
tzn. do vyčerpání připravených map. 
 
Vklady za startovné zašlete na účet USK Praha vedený u mBank, 
č. účtu: 670100-2201368476/6210, jako variabilní symbol použijte 17xxxx, kde xxxx je číslo oddílu 
podle adresáře ČSOS. Kopie platebního dokladu může být požadována při prezentaci. 
Neregistrovaní závodníci použijí jako VS datum akce 20180926 + uvedou v poznámce své jméno, 
pokud na ně není veden účet, ze kterého platí. Kopii platebního příkazu zašlete na přihláškový 
email, viz výše. 
Vklad do 500 Kč za celý oddíl (platí pouze pro registrované oddíly ČSOS) je možno uhradit v 
hotovosti na prezentaci. 
 
Prezentace: 16:00 -17:30 

https://en.mapy.cz/s/2XovM


 
Start: 00= 16:30, startovní časy budou přidělovány podle příchodu na start, startuje se na krabičku. 
 
Uzávěra startu 18:00, uzávěra cíle 18:45 (18:51 = západ slunce), v 18:45 začneme i se stahováním 
kontrol. 
 
Výsledky zveřejníme v systému ORIS a na webu závodu, 
odměna a diplom v cíli pro všechny účastníky do 120 cm! Všichni ostatní si jako suvenýr odnesou 
mapu parku Folimanka. 
 
Doporučujeme příjezd linkami MHD. Parkoviště bývají plná. Nejbližší stanice Svatoplukova, dále 
pokračujte pěšky ulicí Spytihněvovou a Na Folimance, nebo stanice Divadlo na Fidlovačce a odtud 
podél Botiče do ulice Na Folimance. Od metra Vyšehrad to je také blízko a z kopce. 
 
Všechny tratě budou postaveny v parku a okolí, žádná nepřekonává komunikace s velkým 
autoprovozem, přesto doporučujeme zvýšenou opatrnost (cyklostezka u Botiče, obslužné a 
vedlejší komunikace) a požadujeme ohleduplnost k ostatním návštěvníkům parku! 
 
Ředitel závodu: Jan Semík 
Stavba tratí: Michal Bořánek 
Rozhodčí: Petr Bořánek 

 

 

http://www.uskob.cz/4poradame.php

