
PRAŽSKÉ VĚŽE 
VELKÁ ORIENTAČNÍ DOBRODRUŽNÁ HRA, 1000 schodů po pražských 
věžích 
Termín: neděle 25.11 2012 
Pěšky, na kole, na koloběžce, MHD, sami, s rodinou, se psem… 

Aktuality a info o závodě na http://www.viprahlo.cz/ 

- orientační hra jednotlivců, dvojic, či celých rodin, hra je součástí PZL 
- čtyřhodinovka s volným pořadím věţí 
- shromaždiště: Restaurace Kolkovna, Palác Savarin, Na Příkopě 10, Praha 1, 

metro B,A, stanice Můstek http://www.kolkovna.cz/index.php? 
place=20&show=hot 

- prezentace: 10.00 - 11:30 hod., průkazky pro označení průchodu kontrolami 

a 

popisy kontrol budou vydávány při prezentaci 
- kategorie: A (JEN JEDNA KATEGORIE PRO VŠECHNY) účastníci nemusí 

absolvovat celou trať, musí se vrátit v limitu 
- start 00 je v 11.00 hod., intervalový 
přihlášky - přihlašovacím formulářem od do 22. 11. zde: 
http://viprahlo007.wufoo.com/forms/prazske_veze_2012/ 

výjimečně e-mail: viprahlo zavinac volny.čz 
STARTOVNÉ ZAHRNUJE VSTUPY DO VĚŽÍ !!!, mapu hry pro každého 

účastníka: 120,- Kč/osobu , děti 50 Kč při úhradě převodem na účet do 23.11 

2012, 150,- Kč/osobu úhrada na prezentaci v den závodu 

- startovné posílejte na č.ú. 171758190/0300 ; variabilní symbol platby je 
devítimístné vaše tel. číslo 
- partneři akce mají startovné zdarma 
- průběh hry: mapa se zákresem kontrol se vydává 1 min. před startem 

kaţdému 
hráči, hráč zvolí strategii, po startu se snaţí oběhnout co nejvíce věţí, u 

pokladny 
objektu se prokazuje startovním průkazem. V PROSTORU VĚŢÍ JE ZAKÁZÁNO 
BĚHAT, POHYB JEN RYCHLOU CHŮZÍ, v místě kontroly je fábor s kleštěmi, 

těmi si 
označí průchod kontrolou. Na kleštích je číslo, číslo na kleštích = odpovídající 

políčko na průkazce. V místě kontroly splní lehký úkol. 
- hodnocení hry: hodnotí se počet věţí v průkazu, časový limit hry je pevně 

stanovený 4 hodiny a kaţdá minuta navíc je penalizována: prvních 5 min: -1 
věţ, 

10 min. -2 věţe atd.. Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu věţí, 
při 

rovnosti bodů bude dále řazeno dle dosaţeného času 
- výsledky – budou průběţně vyvěšovány v cíli a dále budou zveřejněny 
na:www.viprahlo.cz 

- účastníci akce hrají na vlastní nebezpečí, řídí se dopravními předpisy a 

pokyny 
personálu věţí. Účastníci mladší 18 let pouze se souhlasem rodičů. 
OBUV: s jemnou podrážkou, zakázány tretry, kolečkové brusle, kufry na 
cyklistických botách… …ať ty naše věže neodřeme… 
Opatrně, ale vostře!!! 
Akci připravuje sdružení Praha věčná 



Info: Milan 602 632235 


