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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

 
Místo startu / cíle 

Start a cíl pochodu se nachází na stejném místě, jako v případě prvního ročníku. Tedy 
v obci Obecnice mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm. 

U fotbalového hřiště je dostatečně velké parkoviště. V případě příjezdu v pátek parkujte 
prosím „úsporně“, v případě příjezdu v sobotu zde budou organizátoři, kteří budou 
parkování řídit. Dbejte, prosím, jejich pokynů. 

GPS: 49.7150567N, 13.9447364E 

 

Časový harmonogram 

Prezence: 06:30 h – 10:00 h 

Start: 07:00 h – 10:00 h 

Start pro závodníky: 07:00 h hromadný 

Cíl: nejpozději do 18:00 h 

 

Závodníci 

Účastníci, kteří si chtějí z pochodu udělat takový malý závod, budou mít hromadný start 
v 07:00 h. Je tedy potřeba, aby nejpozději v 06:55 h prošli prezencí. 

„Závodníci“ se nijak zvlášť neregistrují. Je na uvážení každého, zda si chce zazávodit, či 
se projít. Každý, kdo má zájem závodit, musí být v 07:00 h připraven ke startu. Závodí se 
pouze na dlouhé trase. Prvních 5 účastníků, kteří z dlouhé trasy dorazí jako první, obdrží 
medaile a drobné věcné ceny, které poskytl pivovar Herold. 

 

 



Prezence 

Prezence je na jednom místě, stejně jako loni, tedy mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm 
po pravé straně v dřevěném altánku.  

Na prezenci budou čtyři místa, jedno pro prezenci účastníků „bez medaile“ a tři pak pro 
prezenci účastníků „s medailí“, kdy tato budou rozdělena dle počátečních písmen příjmení. 
Vyberete si tedy správné místo a zde pořadateli sdělíte své jméno. Pořadatel Vám pak 
vydá pochodovou kartu, mapu, odznáček a triko, pokud jste zvolili variantu registrace 
„VIP“. S pochodovou kartou si následně půjdete pro občerstvení. Zde pořadateli sdělte, 
zda jdete dlouhou, krátkou či kočárkovou trasu. Výdej občerstvení je hned u prezencí. 
Následně můžete dle vlastního uvážení vyrazit. 

  

Trasy 

Trasu si účastníci zvolili již při registraci. Účastníci, kteří absolvují krátkou, nebo 
kočárkovou, trasu, obdrží své občerstvení celé na startu. 

Účastníc, kteří absolvují dlouhou trasu, obdrží část občerstvení na startu, část pak na 
jednotlivých kontrolních bodech.  

Stejně, jako loni, bude na každém kontrolním bodě a stejně tak na startu / v cíli dostatek 
neochucených vod, neperlivých i jemně perlivých, balených po 0,5 l, volně k odebrání. 
Účastníci si mohou vzít, kolik spotřebují, bez omezení. 

Na všech kontrolních bodech budou také misky a barely s vodou pro občerstvení Vašich 
čtyřnohých miláčků. 

 

Zajímavosti v okolí 

V okolí je spousta zajímavostí, které stojí za návštěvu. Například: 

- Svatá Hora 
Známé poutní místo, které krom překrásných památek nabízí úžasný výhled nejen na samotnou 
Příbram, ale i velkou část Brd. 

- Hornické muzeum Příbram 
Unikátní muzeum, do kterého máte v rámci registrace na pochod vstup zdarma do 18. do 20. května 
2018. Pro uplatnění vstupu zdarma na pokladně ukažte pochodovou kartu. 

- Střelnice LERO Příbram 
Krytá tunelová střelnice v centru města. Nabízí možnost vyzkoušení široké škály zbraní. Pokud 
nevlastníte zbrojní průkaz, nic se neděje. Postará se o Vás zkušený instruktor. V rámci registrace 
na pochod máte dne 19. května 2018 v době od 12:00 h do 19:00 h vstupné zdarma. Hradit budete 
pouze spotřebované střelivo a případné zapůjčení zbraní. Střelnici lze navštívit i v pátek, avšak bez 
uvedeného benefitu.  

 

Pokud budete chtít již v pátek navštívit Hornické muzeum, na místě startu bude vždy k zastižení někdo 
z pořadatelů, který Vám na vyžádání vydá Vaši pochodovou kartu. 


