
PRAŽSKÝ PARKOVÝ SURVIVAL 

SOBOTA 23.11. 2013 
 

- závod poháru ČR v přírodním víceboji jednotlivců - 

OPEN (ČAES) 

- Akademické mistrovství ČR v survivalu jednotlivců – 

AKADEMICI (ČAUS) 
 

Pořadatel :  CTVS VŠE  PRAHA + VŠTJ EKONOM PRAHA + SCAR s.r.o. 

 

Datum konání :    sobota 23. 11.  2013 

 

Centrum závodu : hostinec Lidový dům, Řevnice u Prahy 

 

Harmonogram závodu  :         

sobota      9.00 – 10.00    prezentace 

     10.00 – 10.20    výklad tratě  

                  10.30    start 

        16.00    vyhlášení výsledků 

Po skončení závodu promítání fotek z MS, ME a EP v AR (Francie, Korsika, 

Turecko aj.) 

 

Popis závodu : MTBO – 25 km, OB + canyonning – 9,5 km, kolečkové brusle – 

5,5 km, Bolsův kros max. 20 min., kros – 2 km, kajak – 2 km, slanění 

 

Povinné vybavení : horské kolo, cyklistická helma, nářadí na opravu kola, 

náhradní duši, kolečkové brusle, mobilní telefon, sedací úvazek, 2x zámková 

karabina, smyce, slaňovadlo 

 

Doporučené vybavení : buzola, mapník na kolo, lyžařské hůlky + chrániče 

kolen a loktů pro jízdu na kolečkových bruslích, batoh 

 

Startovné  :   členové ČAES a akademici : 300,- Kč 

     ostatní : 600,- Kč 

     členem ČAES je možno stát se zdarma na místě. 

 

Kategorie  :  open  - M, Ž,  

  akademici - M,Ž  

 

 



 

Přihlášky  :   http://www.adventurerace.cz/PPS/ 

 

Informace :  

www.caes.cz 

 http://outdoor.vse.cz 

www.adventurerace.cz 
 

 

 

Ředitel závodu :  Jiří Lozenz 

Hlavní rozhodčí : Tomáš Vaněk, Petr Bloudek, Ondřej Skripník 

Stavitelé tratí : Tomáš Vaněk, Petr Bloudek, Petr Stejskal, Miroslav Libra,  

                         Tomáš Pachl, Miroslav Bolf, Jiří Lorenz, Ondřej Skripník 

Pravidla závodu :  

- startuje se za plného provozu 

- závodníci startují na vlastní nebezpečí 

- závodníci startují v rámci pravidel fair-play 

- cyklistická helma je povinná pro trať MTBO, Bolsův kros, slanění, 

canyonning a  pro kolečkové brusle  

- v případě neabsolvovaní Bolsova crossu a slanění bude závodník 

hodnocen v celkovém pořadí za závodníky, kteří mají splněno tyto 

stanoviště 
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