
 

 
 

 

LA SPORTIVA PRAGUE PARK RACE 
DIVOKÁ ŠÁRKA 

24. 6. 2018 
POKYNY K ZÁVODU 

 

DATUM: 

• neděle 24. června 2018 

• start závodu na 8 km – hromadný v 10:45 hodin 

• start závodu na 14 km – hromadný v 11:00 hodin 

 

PROGRAM: 

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

• 10:45 – start závodu na 8 km 

• 11:00 – start závodu na 14 km 

• 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 a startovního balíčku) – v den závodu od 9:00 
do 10:45, při vyzvednutí nahlaste své jméno 

• registrace na místě je možná za 450,- Kč 

• změna registrace je zpoplatněna 50,- Kč (změna trasy je zdarma) 

• platby kontrolujeme naposledy v pátek, pokud nemáte v seznamu (viz níže) potvrzené za-
placení, přineste si s sebou potvrzení o zaplacení nebo bude nutné doplatit na místě 

• svou přihlášku si zkontrolujte zde: http://vysledky.irontime.cz/startlist1215/ 

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

 

https://mapy.cz/s/1rrdT
http://vysledky.irontime.cz/startlist1215/


TRASA: 

• hlavní závod na 14 km a doprovodný na 8 km 

• trasy vedou po zpevněných i nezpevněných cestách, po loukách a pěšinách, částečně také 
po asfaltových silničkách (s omezeným provozem) 

• mapu celé trasy najdete zde: http://www.pragueparkrace.cz/divoka-sarka/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. km (pro 14 km trasu) resp. 5. km (pro 8 km trasu) jedna občer-
stvovací stanice (iontový nápoj a voda) 

• časový limit závodu je 2 hodiny 

• buďte ohleduplní k ostatní návštěvníkům Divoké Šárky 

 

ŠATNA A ÚSCHOVNA: 

• v centru závodu budou k dispozici stany pro převlékání 

• na startovním čísle je útržek do úschovny – pokud budete mít o tuto službu zájem, označte 
si tímto útržkem pomocí gumičky vaše zavazadlo a předejte nám ho do stanu úschovny 

• výdej zavazadla bude možný jen na základě předložení startovního čísla 

• pořadatel neručí za odložené věci a cennosti 

 

TOMBOLA: 

• v tombole losujeme hodnotné ceny od partnerů závodu! 

• na startovním čísle je také útržek na tombolu – pro šanci na vylosování ho odevzdejte do 
stánku HUDY 

• vylosovaní se musí prokázat startovním číslem a musí být osobně přítomni 

 

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

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 
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