
 

 
 

 

LA SPORTIVA PRAGUE PARK RACE 
DIVOKÁ ŠÁRKA 

SOBOTA 8. 6. 2019 
POKYNY K ZÁVODU 

 

 

PROGRAM: 

• 9:00-10:45 – prezentace (výdej startovních čísel a registrace na místě) 

• 10:45 – hromadný start závodu na 8 km 

• 11:00 – hromadný start závodu na 14 km 

• cca 13:30 – vyhlášení vítězů a tombola 
 
MÍSTO 

• kemp Džbán (ulice Nad Lávkou, Praha 6 – https://mapy.cz/s/1rrdT), děkujeme SK 
Aritma Praha za poskytnutí zázemí – můžete využít ubytování v hostelu 

• doprava na místo: 
o MHD: 

▪ metro A – stanice Nádraží Veleslavín, potom 1 km pěšky 
o autem: 

▪ příjezd z ulice Evropská, parkování zdarma na asfaltové ploše před 
kempem 

 
PREZENTACE: 

• prezentace (vyzvednutí startovního čísla, startovního balíčku a předem objedna-
ného trička s logem závodu) – v den závodu od 9:00 do 10:45, při vyzvednutí na-
hlaste své jméno 

• registrace na místě je možná za 450,- Kč (k dispozici bude omezený počet čísel – 
cca 40) 

• změna registrace je zpoplatněna 50,- Kč (změna trasy je zdarma) 
• platby kontrolujeme naposledy v pátek, pokud nemáte v seznamu (viz níže) potvr-

zené zaplacení, přineste si s sebou potvrzení o zaplacení nebo bude nutné doplatit 
na místě 

• svou přihlášku si zkontrolujte zde: https://irontime.cz/startovka1452/  
 
ČIP PRO MĚŘENÍ ČASU: 

• pro tento závod bude použit VRATNÝ čip 

• ve startovní tašce dostanete plastový čip a pásek na nohu 

• čip nasuňte na pásek a ten připevněte na kotník 

• po doběhu vám pásek s čipem sundáme nebo nám ho sami odevzdejte 

• pokud si vyzvedáváte tašku a neběžíte (nebo vyzvedáváte tašku někomu ji-
nému) – hned nám, prosíme, čip vraťte! 

• za čip neodevzdaný v den závodu bude vymáhán poplatek 500,- Kč 
 

https://mapy.cz/s/1rrdT
https://irontime.cz/startovka1452/


TRASA: 
• hlavní závod na 14 km a doprovodný na 8 km 
• trasy vedou po zpevněných i nezpevněných cestách, po loukách a pěšinách, čás-

tečně také po asfaltových silničkách (s omezeným provozem) 

• mapu celé trasy najdete zde: http://pragueparkrace.cz/divoka-sarka/trasa/  

• každý kilometr je značen cedulkou, značení je orientační 

• trasa bude značená fáborky, modrými šipkami na zemi a vymezovací páskou 

• na trase bude na zhruba 8. km (pro 14 km trasu) resp. 5. km (pro 8 km trasu) jedna 
občerstvovací stanice (iontový nápoj a voda) 

• časový limit závodu je 2 hodiny (resp. do sbalení časomíry) 

• buďte ohleduplní k ostatní návštěvníkům Divoké Šárky 

• absolvovat závod se psem není povoleno 
 
ZÁZEMÍ V CENTRU ZÁVODU: 

• stany pro převlékání 

• WC – v budově v kempu 

• úschovna – na startovním čísle je útržek do úschovny – pokud budete mít o tuto 
službu zájem, označte si tímto útržkem pomocí gumičky (k dostání v úschovně) 
vaše zavazadlo 

o výdej zavazadla bude možný jen na základě předložení startovního čísla 
o pořadatel neručí za odložené věci a cennosti 

• prosíme, třiďte odpad (plasty / ostatní) 
o plastové lahve sešlapávejte a objemnější odpad (sklo, krabice atd.) vyhoďte 

cestou domů do příslušných kontejnerů na tříděný odpad – děkujeme! 
o stejně tak oceníme recyklaci spínacích špendlíků (po závodě nám je můžete 

odevzdat pro použití na dalším závodě) 

• stánek s občerstvením 

• k prodeji bude omezený počet triček s logem závodu za cenu 350,- 
 

TOMBOLA: 

• po vyhlášení výsledků proběhne tombola o hodnotné ceny od partnerů závodu: 
o Hudy – poukaz v hodnotě 3 500,- Kč na boty La Sportiva 
o Navitel – automobilová navigace a záznamová kamera do auta 
o Speed8 – energetický stimulant 
o Svijany – dárkové balení piva 
o a další 

• pro zařazení do slosování odevzdejte útržek ze startovního čísla do tašky HUDY u 
moderátora nebo ve stánku HUDY 

• ceny se předávají pouze přítomným na základě startovního čísla 
 
 

Každý startuje na své nebezpečí a je povinen dodržovat pravidla závodu. 
 

Snažili jsme se vybrat takovou trať, abyste si maximálně užili běh přírodou na do-
hled městu. Těšíme se na Vás! 

 
 

Pořadatelský tým Prague Park Race 
http://pragueparkrace.cz | https://facebook.com/pragueparkrace/ 
https://instagram.com/pragueparkrace/ | info@pragueparkrace.cz 
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