
2019-02-01 KAVKY 

Rozpis a pokyny zimního setkání příznivců  orientačních sportů 

Datum: 01. 02. 2019, 13:00h – 16:00h  (je to sobota) 

Start a cíl: Bistro AFK Slavoj Podolí 
 https://mapy.cz/s/26M0D ; 50.0495206N, 14.4210603E 

Prezence: v prostorách startu a cíle (viz výše) od 13:00h – 17:00h, jak kdo přijde, přijede, tak jede nebo běží 

nebo jde, tma už bude kolem 16:30h; západ slunce 16:57 SEČ 

Terén:  chodníky, silničky v okolí Pankráce, Podolí, Vyšehradu 

Trať: trať – jeden menší kopeček + zvlněné roviny, reálná délka cca 10 km, čas vítěze - běžci cca 50 

min, čas vítěze – kolo cca 30min, volné pořadí kontrol, START/CÍL + 10 (? ještě nevím). V parku 

na Kavčích Horách po trávě apod. možno jet i běžet. 

Mapa: mapa A4 pro MTBO měřítko cca 1:15 000 (+-), EKV. 5, mapa bez vodovzdorné úpravy 

Ražení:  kontroly fábory + kleště, nebo sepsání čísla lampy do průkazky, ČIPY S SEBOU A ČÍSLA ČIPŮ DO 
PŘIHLÁŠEK – ČASOMÍRA KRABIČKY SPORTIdent 

Upozornění: automobilový provoz je minimální sobotu, avšak je potřeba brát ohled na přejezdy hlavních 
komunikací, cyklostezek, na místní obyvatele, čoklaře atd. Veškerá rizika a o dp o v ěd n o st pa d a j í 
n a samotného jezdce či běžce.  

Přihlášky: 

Startovné: 

Výsledky: 

Mytí kol: 

do středy 29. 01. 2018 18:00h (tito lidé budou mít předtištěné průkazky), na závodním webu 

http://jaroslavklima.eu/2020_02_01-MTBO-OB-KAVKY 

případně Příbově webu  http://www.prriba.uvadi.cz/pohar.htm  

případně webu Pražské zimní ligy  http://www.sk-praga.cz/pzl/Pzl2019/index.html  

70,-Kč pro předem přihlášené, 70,-Kč na místě (pokud budou mapy) 

na závodním webu, na místě závodu předběžné výsledky 

neumím zajistit 

Občerstvení: bistro AFK Slavoj Podolí (odkaz viz výše) 

Doprava: doprava autem – bývá místo v ulici Nad Pekařkou https://mapy.cz/s/26M0V , neumím zaručit, 

metrem na stanice Pražského Povstání (pak cca 10 min pěšky), metrem na stanici Pankrác (pak cca 

10min pěšky), bus stanice Kavčí hory (pak 2min pěšky, bus jezdí od podolské vodárny, ale ne moc 

často), kolem jak kdo chce. !!! POZOR V OKOLÍ KAVČÍCH HOR UŽ MODRÉ ZÓNY PRAHA 4!!! 

Stížnosti: malé  stížnosti  1x  rum s CocaColou;  střední  stížnosti  2x  rum  s  CocaColou;  velké  stížnosti  3x  

rum s CocaColou; bez záruk na zdárné vyřešení stížností 

Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí ☺ : 

Jaroslav Klíma; +420 725 648 352; info@jaroslavklima.eu 
© JAROSLAV KLÍMA 
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