
PODVEČERNÍ O-BĚH FOLIMANKOU – POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 
Jsme rádi, že jste se přihlásili. Dodržujte prosím ale následující, ať můžete jezdit 
vesele na závody dál: 
Při nutném vyřizování na prezentaci dodržujte vymezené zóny, nedoplatky mějte 
přesně. Nejlépe vše mějte vyřízeno předem online, děkujeme. To samé platí při 
vyčítání, dodržujte rozumné odstupy i při čekání na start a vyčítání, místa je dost. 
Po doběhu si neprskejte dojmy navzájem přímo do obličeje.  
Na toaletách dodržujte běžnou hygienu rukou, používejte desinfekci. Zdržujte 
se převážně venku.  
 
Kdy: 10. září 2020, čtvrtek odpoledne 16-19:00 hod 
 
Kde: Hala Folimanka, GPS 50.0670103N, 14.4318953E: Mapy.cz - turistická  
 
Doprava: Tram Svatoplukova (7,14,18,24) nebo Nuselské schody (6,11) nebo metro C 
Vyšehrad, zbytek dojít ☺. 
 
Parkování: pořadatel nezajišťuje, prostudujte si místní zóny a parkujte jen v souladu s 
dopravními předpisy!  
Pokud opravdu spěcháte, přijeďte MHD. 
 
Mapa: Folimanka + 2020, 1:4000, e = 2 m, kousek přimapován + aktualizovaný stav 2020, 
klíč ISSOM 2007, laser tisk. Mapoval Petr Uher. Mapa nebude vodovzdorně upravena, vezměte 
si mapníky.  
 
Terén: Městský park ve svahu s hustou sítí asfaltových, dlážděných a zpevněných cest i pěšin, 
s bariérou zachovaných městských hradeb, univerzitní kampus Albertov, v severní části plošší 
okolí magistrály, magistrálu samozřejmě překonáváme pouze podchody!!! Nad hlavami 
Nuselský most. 
Mnoho oplocení parků, hradeb – v oplocení jsou vyznačeny funkční průchody, do 19 hodin by 
měly být všechny otevřené. Respektujte mapový klíč a neprostupné zdi a ploty – zejména 
znalci místních poměrů 2-3 vrátka mohou, ale nemusí být otevřená nebo nechceme, abyste je 
používali – mezičasy Vás prozradí, pokud to uděláte, hlídat to nebudeme.  
 
Prezentace: Od 15:40 hod. Platby na místě jen zcela výjimečně, vše, i malé částky, pokud 
možno předem převodem, v případě platby na poslední chvíli kopii platebního příkazu prosíme 
vezměte s sebou.  
 
Dohlášky: Na místě do vyčerpání vytištěných map pouze v zážitkové kategorii Z za 50 Kč (za 
1 mapu, další lze přikoupit na prezentaci za přesně připravenou další 50korunu). Těm, kdo 
nemají vlastní čip, do této kategorie čip nezapůjčujeme, protože lze razit do mapy. Čas si 
v tom případě změřte sami, výsledky zveřejníme jen u běžců s předem nahlášeným vlastním 
čipem. Pokud si budou děti přece jen označovat kontroly do nějakého předem nenahlášeného 
čipu, nevyčítejte jej prosím. 
 
Start: 00 v 16:00 hod u haly směrem k Botiči, konec startu v 18:10 hod 
 

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


Cíl: u haly Folimanka, uzávěra cíle v 19:10, od 19 hod se budou již stahovat 
vzdálenější kontroly.  
 
Shromaždiště:  
1) SZ a JZ vnější ochoz haly a její okolí 
2) v případě nečekané nepřízně počasí mějte nepromokavý obal pro ochranu věcí zanechaných 
u haly. Vnitřní prostory navštěvujte jen za účelem použití WC (bude značeno). Odložení 
cenných věcí umožníme na dohled prezentace a vyčítání, přísný zákaz vstupu v zašpiněných 
botách či botách s hřeby do haly!!!  Za odložené cennosti neručíme. 
 
Doprovod na trati: Povolen jen v kategorii Z.  
 
Limit závodu: +- 50 minut (zkrácení oproti rozpisu), kontroly stahujeme v 19:00 
hod. Západ slunce 19:26 hod, v parku jsou u hlavních cest svítidla veřejného osvětlení. 
 
Ražení: Kategorie Z do mapy do vymezených políček, ostatní kategorie SportIdent čipy 
v bezkontaktním režimu. 
Samozřejmě lze použít i běžné čipy a razit zasunutím.  
 
Popisy kontrol: Trať Z má na mapě slovní popisy, ostatní kategorie piktogramy. Popisy 
budou k odběru i u startu. 
 
Tratě: Z, C, B1 a B2, A1 a A2 
 
Z: 1,3km 7 kontrol (stojany s kleštěmi pro ražení do mapy, kdo má ve startovní listině 
nahlášený čip, razí čipem a může si jej i vyčíst na určeném místě) SportIdent) obtížnost 
snadná.  
Většinu tratě lze objet kočárkem, ale v závěru počítejte se svahem nebo schody, tam by bylo 
lepší pro nejmenší účastníky nosítko. 
 
C: 1,6km 12 kontrol obtížnost snadná, místy vyžaduje více rozhodnutí během postupu.  
 
B1, B2: 2,6 km 17 kontrol, obtížnost střední, překonávání komunikací s malým provozem. 
Použita rozdělovací metoda, jednou kontrolou každý projde třikrát a také ji musí 
pokaždé označit do čipu!! Prostudujte si ve startovce, jestli máte mít mapu B1 nebo 
B2. Je to anticovid opatření, abyste se nehromadili na startu ☺. Startovky budou na webu 
v den závodu a také u startu – čistě kvůli rozdělení na tratě a správným mapám, se startuje 
podle pořadí příchodu na start na krabičku.  
 
A1, A2: 3 km 19 kontrol, obtížnost střední až náročná. Nejvíc nahoru a dolů, volby, 
překonávání komunikací s malým provozem.  
Použita rozdělovací metoda, jednou kontrolou každý projde třikrát a také ji musí 
pokaždé označit do čipu!! Prostudujte si ve startovce, jestli máte mít mapu A1 nebo 
A2.  
Startovky budou na webu v den závodu a také u startu – čistě kvůli rozdělení na tratě a 
správným mapám, se startuje podle pořadí příchodu na start na krabičku. 
 
Výsledky: budou vyvěšovány, nebo online zde 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=18090&lang=cz


 
  
Občerstvení: Stánek v parku Folimanka cca 300 m od haly, v cíli balená voda 
 
WC: v hale Folimanka (sledujte šipky z vchodu směrem od cíle – budou to jiná WC než 
v předešlých letech) 
 
Mytí: Doma 
 
Vyhlášení a odměny: Vyhlášení nebude, diplomy pro děti budou z druhé strany mapy C a 
Z a v cíli budou k odběru balené sladkosti. 
 
Upozornění: V prostoru závodu se nachází magistrála a hradby a oplocené parky – velké 
bariéry a komunikace překonávejte jen v místech k tomu určených – podchody pod 
magistrálou, vyznačenými průchody v oploceních nebo průchodem v hradbách!!! Neporušujte 
mapový klíč a nepřekonávejte nepřekonatelné zdi, ploty a privátní oblasti. Při přebíhání málo 
frekventovaných komunikací dodržujte pravidla silničního provozu, buďte opatrní. 
Pozor na cyklostezce u Botiče!!! 
Buďte ohleduplní k ostatním četným návštěvníkům parku! Rodiny s psíky a dětmi, 
work-outi a parcouristi. 
 
Jury závodu bude jmenována jen v případě podaného protestu ze závodníků v tu dobu 
přítomných. Ale závod se nikam nepočítá, tak si to spíš užijte. 
 

Akce probíhá ve spolupráci s halou Folimanka, Prahou 2, Muzeem Policie na 
Karlově, seriálem O-liga.  
Všem děkujeme. 
 
Pořadatel: USK Praha 
Funkcionáři závodu  
Ředitel Jan Semík 
Stavitel tratí Jarmila Němečková R1 
Hlavní rozhodčí Petr Uher  R3 
Zpracování přihlášek vspprihlasky@centrum.cz 
 

mailto:vspprihlasky@centrum.cz


 
 

  
 
Příklad uzlové rozdělovací kontroly na trati A a B – trojí průchod, pokaždé ji vemte do čipu!!  


