
Podvečerní O-běh Folimankou 2020 
 

Orientační běh parkem - veřejný závod  
 

Akci probíhá v součinnosti s MČ Praha 2 a seriálem O-liga 
             

 
 
Datum: čtvrtek 10. září 2020 
 
Pořadatel: USK Praha, oddíl OB 
 
Centrum závodu a prezentace: Sportovní hala USK Folimanka – severní roh haly pod svahem, 
možnost uschovat věci po dobu závodu v klubovně, za odložené věci však neručíme. 
 
Mapa: výuková mapa Folimanka plus, stav 2020, měřítko 1:4000 – trochu rozšířeno oproti 
předchozím ročníkům. 
 
Kategorie a tratě: Nejedná se o parkový sprint v obvyklých směrných časech, bude to trochu delší. 
Žádná trať nebude značena fáborky. 
 
A: délka cca 3 km vzdušnou čarou – trať s největším převýšením a náročností, skutečná délka 
bude významně delší. Vezměte v potaz limit závodu 60 minut, zejména při pozdějším startu volte 
kategorii podle své výkonnosti. 
Při větším počtu přihlášených může být použita rozdělovací metoda, tzn. budou tratě A1 a A2 
stejné délky s trojím průchodem uzlovou kontrolou. V tomto případě je nutné si na startu 
odebrat mapu s tratí, která Vám bude přidělena ve startovní listině. V případě požadavku na 
zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS může být požadovaná vratná 
záloha 1000 Kč nebo telefonický kontakt. 
 
B: délka cca 2,3 km vzdušnou čarou - trať střední náročnosti, razí se elektronickým čipem.  V 
případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS může 
být požadovaná vratná záloha 1000 Kč nebo telefonický kontakt. 
 
C: délka cca 1,5 km vzdušnou čarou – příjemná nezáludná trať s šetrným převýšením, razí se 
elektronickým čipem. V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců 
neregistrovaných v ČSOS může být požadovaná vratná záloha 1000 Kč nebo telefonický kontakt. 
 
Z: délka cca 1 km – snadná trať parkem pro začátečníky, minimální převýšení, vhodná pro 
seznámení s orientačním během a pro rodinné týmy, kdo poběží bez čipu, razí do mapy a nebude 
mít změřen čas. Kdo bude mít vlastní čip, bude mít možnost si vyčíst mezičasy. Na tuto trať čipy 
nezapůjčujeme. Přihlášky předem, v této kategorii však budou možné i na místě, startovné (za 
jednu mapu) 50 Kč, do rodinného týmu doporučujeme 2 mapy.  
 
Startovné: Při přihlášce do 8.9. A 100 Kč, B 80 Kč, C 80 Kč, Z 50 Kč (1 mapa). Pozdější přihlášky + 
50%.  
 

http://o-liga.cz/
https://en.mapy.cz/s/3wvj1


 
Přihlášky a platby: do 8.9. , druhý termín 9. 9. do 20:00.  
Přihlášky výhradně přes https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6041, (ORIS = informační systém 
svazu orientačních sportů). 
Závodníci neregistrovaní v ČSOS přes jednorázovou přihlášku v ORIS, při platbě jako variabilní 
symbol uvádějte VS generovaný ORISem. 
Dohlášky na místě možné do kategorie Z, u ostatních kategorií bude jen pár map navíc. 
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. 
Plaťte prosím předem, v několika denním předstihu před závodem 7-8/9, až bude jasné, že závod 
lze konat vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením.  
 
Prezentace: 15:50 -18:00 
 
Start: 00= 16:00, startovní časy budou přidělovány podle příchodu na start, startuje se na krabičku. 
 
Uzávěra startu 18:10, uzávěra cíle 19:00, v 18:50 začneme i se stahováním kontrol ve směru od 
Albertova k Folimance. 
 
Výsledky zveřejníme v systému ORIS a na webu závodu 
Všichni si jako suvenýr odnesou mapu parku Folimanka. Na druhé straně mapy bude pro 
kategorie C a Z vytištěn účastnický diplom. 
 
Doporučujeme příjezd linkami MHD. Parkoviště bývají plná. Nejbližší stanice Svatoplukova, dále 
nebo stanice Divadlo na Fidlovačce. Od metra C Vyšehrad to je také blízko a z kopce.  
 
Všechny tratě budou postaveny v parku a okolí, žádná nepřekonává komunikace s velkým 
autoprovozem, magistrála se překonává zásadně podchodem, přesto doporučujeme zvýšenou 
opatrnost (cyklostezka u Botiče, obslužné a vedlejší komunikace) a požadujeme ohleduplnost k 
ostatním návštěvníkům parku! 
 
Opatření Covid-19: Bezhotovostní platby a přihlášky předem, i na tratě Z se lze přihlást předem, 
výsledky budou po závodě na internetu, pro děti budou diplomy vytištěny již na mapě, 
k dispozici bude dezinfekce, občerstvení nezajišťujeme. Děkujeme za pochopení. 
300 metrů od startu a cíle bývá otevřen stánek s občerstvením. 
 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, dokumentace k vyúčtování dotací na akci atd. v souladu 
s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány 
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho 
klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 
s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 
 
Komerční zábor parku by muselo řešit zastupitelstvo Prahy 2, proto na této akci nebude 
umožněn prodejcům prodej sportovních potřeb.  
 
Ředitel závodu: Jan Semík, jan.semik@obloha.cz  
Stavba tratí: Jarmila Němečková, R1 
Rozhodčí: Petr Uher, R3 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6041
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=6041
http://www.uskob.cz/poradani/foli20

