
Sparťanská brutální klouzačka 2011 

Veřejný závod dvojic s libovolným pořadím kontrol. Závod je pořádán díky grantu Magistrátu Hl.města 

Prahy.  Trasu si vybírá každý sám podle svých představ a možností - můžete klidně běžet naplno, stejně 
tak i chůze je vhodný způsob pohybu pro daný účel.  
 
Datum: sobota-17.12. 2011 
Centrum: Praha Horní Měcholupy, ZŠ Hornoměcholupská ( http://www.hornomep.cz ) 
Prezentace: Sobota 17.12. 8:15- 9:30 
Kategorie: HH 70, DD70, HD70, PŘÍCHOZÍ, HH70+, DD70+, HD70+ 

rozhodující je součet věků obou členů týmu 
Soutěží 2-členné týmy!!  
v kategorii PŘÍCHOZÍ startují ti, kteří si to chtějí vyzkoušet, tým musí být minimálně 
dvoučlenný, nevyhlašují se vítězové, tým obdrží 2 mapy. 

Prostor mapa: Mapa Hostivařská přehrada 1:10 000, rok vydání 2008 
členitý lesopark, přilehlá sídliště, uprostřed mapy je částečně napuštěná Hostivařská 
přehrada. 

Start: hromadný v 10:00 hodin  
Časový limit: 50 minut  
Přihlášky: e- mailem: pavel.jahn @ tiscali.cz  do 16.12.2011 22:00  

osobně při prezentaci, 
v přihlášce uveďte jméno týmu, jména členů týmů s registračním číslem a kategorii  
U neregistrovaných uveďte místo reg. čísla rok narození. 
Změna jména a kategorie při prezentaci v rámci týmu zdarma  

Startovné: 20 Kč za osobu (40 tým) 10 Kč pro příchozí 
splatné na místě při prezentaci (proti mapě)  

Doprava: Autem (parkování na krajnici Horoměcholupské ulice a v přilehlých uličkách)  
MHD (metro Skalka nebo Háje pak bus 271,154 na stanici Gercenova a pak 
5 min pěšky, nebo linka 296 zastávka K lesoparku přímo před školou) 

Pořádá: Pavel Jahn, Helena Jahnová, oddíl OK Sparta Praha 
Informace: Pavel Jahn,tel:737241014, pavel.jahn @ tiscali.cz  
Průběh závodu: Při prezentaci dostanete mapu a zakreslíte si kontroly podle vzorové mapy. Bodové 

ohodnocení kontrol dostanete až na startu. Během daného časového limitu se pak 
snažíte nasbírat co nejvíce bodů. Pořadí a výběr kontrol je plně na závodnících. Na 
kontrolách jsou lampióny různého tvaru a velikosti a kleště, razí se do papírové 
průkazky. Dvojice startuje i dobíhá společně. Celou dobu musí být na doslech, při 
ražení musí být přímo na kontrole celý tým. Pravidlo kontrolují rozhodčí migrující 
po celém závodním prostoru. Při rovnosti bodů rozhoduje doběhový čas. Hodnoceni 
jsou všichni. Za překročení časového limitu jsou penalizační body za každou 
překročenou minutu. Nejmenší součet získaných a penalizačních bodů je 0. Detaily 
budou upřesněny v pokynech 

 
Dobrý směr a hodně štěstí přejí pořadatelé 


