LA SPORTIVA PRAGUE PARK RACE
PRŮHONICKÝ PARK
24. 3. 2018
POKYNY K ZÁVODU
Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.
Každý účastník akce se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku a pravidla závodu.

DATUM:
•

sobota 24. března 2018

•

start hromadný v 11:00 hodin

PROGRAM:
•

9:00-10:30 – prezentace (u vstupu do parku, cca 800 m od startu)

•

11:00 – start závodu

•

13:00 – uzavření cíle

•

13:15 – vyhlášení vítězů a tombola (vylosovaní se musí prokázat startovním číslem a musí
být osobně přítomni)

MÍSTO
•

Průhonický park – hlavní vchod u zámku, Průhonice

•

doprava na místo:
o

autobusy MHD 363 a 385 od metra C - Opatov do zastávky Průhonice

o

autem: exit 6 z dálnice D1 (Průhonice), parkování na placeném parkovišti před zámkem a v areálu Floret nebo na dalších místech v obci

o

v nejbližším okolí zámku je parkování zpoplatněno 30 Kč/hod a počet míst je omezený, parkovat se dá také na parkovišti mezi oběma částmi parku (ale musí vás někdo odprezentovat)

PREZENTACE:
•

prezentace (vyzvednutí startovního čísla a startovního balíčku) – v den závodu od 9:00
do 10:30, při vyzvednutí nahlaste své jméno

•

na místě se není možné registrovat a ani nebudou prováděny žádné změny v registraci kvůli plynulejšímu odbavení závodníků!

•

stan s prezentací bude umístěn na parkovišti před hlavním vstupem do parku v Průhonicích
(https://mapy.cz/s/1cRGH)

•

svou přihlášku si zkontrolujte zde: http://vysledky.irontime.cz/startlist1216/

•

startovní číslo slouží zároveň jako vstupenka do parku (v den závodu do 11 hodin),
vstup do parku bez startovního čísla je možný jen s platnou vstupenkou do parku, tu lze zakoupit v pokladně parku za standardní vstupné

•

po vyzvednutí čísla se přesuňte po zpevněné cestě v parku cca 800 metrů do centra závodu (https://mapy.cz/s/1cRIH), zde bude připraveno zázemí pro závodníky (start, cíl, stany
pro převlékání, úschovna, WC – to je i u prezentace za vstupem do parku, vyhlášení výsledků, občerstvení) – nechte si tedy dostatek času na zaparkování, prezentaci, přesun a převlékání!

•

jednorázový čip (pěnový proužek) je připevněn na zadní straně startovního čísla, čip neodstraňujte ani nepřehýbejte, po doběhu se čip nevrací

TRASA:
•

pro všechny jedna trasa – 14 km

•

trasa vede po zpevněných i nezpevněných cestách v rovinatém parku s několika mírnými
seběhy a výběhy

•

na trase jsou dva úseky po schodech a úzkých pěšinách a trasa dvakrát přebíhá silnici
III. třídy – bude označeno a přeběh hlídán, ale přesto dávejte pozor

•

na prvním kilometru trasy čeká závodníky průběh zámkem, pozor na zúžený podchod a na
běžce v protisměru

•

časový limit závodu je 2 hodiny

•

mapu celé trasy najdete zde: http://www.pragueparkrace.cz/pruhonicky-park/trasa/

•

každý kilometr je značen cedulkou, značení je orientační

•

trasa bude značená fáborky, bílými šipkami na zemi a vymezovací páskou

•

na trase bude na zhruba 8. kilometru jedna občerstvovací stanice (iontový nápoj a voda)

ŠATNA A ÚSCHOVNA:
•

v centru závodu budou k dispozici stany pro převlékání (muži a ženy zvlášť)

•

u startovního čísla budete mít připevněnou visačku, tou si označíte zavazadlo, které si budete chtít nechat v úschovně

•

výdej zavazadla bude možný jen na základě předložení startovního čísla

•

pořadatel neručí za odložené věci a cennosti

Snažili jsme se vybrat takovou trať, abyste si maximálně užili běh přírodou na dohled
městu. Těšíme se na Vás!
Pořadatelský tým Prague Park Race
www.pragueparkrace.cz | https://www.facebook.com/pragueparkrace/
info@pragueparkrace.cz

