Běháme pro radost
Pro hobby běžce

Propozice
Závod 
se koná 6.6. 2020 Od 14: 45 hodin ( kola , koloběžky) a 15
hodin ( běh )
Prezentace– od 13:00 hodin do 14:10 hodin.
Cena startovného– Dospělí – 100 kč, Děti do 12 let 50 kč
Měření času– stopky
Pořadatel – Jana a Petr Šustovi
Kontakty – Jana a Petr Šustovi 607194355 , 724272683
www.behameproradost.eu
Trasa:
Start závodu je od smidarského zámku ( areál Chovatelů). Vyrazíme
hned vpravo ke kostelu k hlavní silnici. Zde se dáme vlevo kolem
obecního úřadu pořád vpřed, mineme autobusovou zastávku a
poběžíme pod Hračanami směrem na Chotělice (zadem jako na
Sběř), poté proběhneme Chotělicemi a vracíme se zpět do Smidar
k smidarskému zámku. Trasa bude značena šipkami žluté barvy.
Délka jednoho kola je 5 km, účastníci závodu na 10 km poběží dvě
kola, účastníci doplňkového závodu ( kolo, koloběžka ) pojedou jedno
kolo 5 km.
Kategorie:
Muži, ženy, děti – 5 km
Muži, ženy – 10 km

Doplňkový závod – kolo, koloběžka
Hodnocení:
V každé kategorii budou vyhodnoceny první tři místa.
Terén:
Asfalt ( silnice )
Občerstvovací stanice:
Bude umístěna v Chotělicích u autobusové zastávky.

Závod probíhá za plného provozu, proto je nutno dodržovat pravidla
silničního provozu.
Běžci nemají přednost. Přednost nemají ani účastnici na kole a
koloběžce. Této akce se účastníte na vlastní nebezpečí.
Je nutno dbát zvýšené opatrnosti !!!
Závodu se mohou účastnit pouze běžci, cyklisté, koloběžkaři řádně
přihlášení, kteří podepsali prohlášení závodníka, seznámili se
s propozicemi a obdrželi startovní číslo.
Dětská kategorie je do 12 let. Běží pouze 5 km, buď s doprovodem
dospělé osoby, nebo písemným souhlasem dospělého. Doplňkový
závod ( kolo, koloběžka ) má délku trasy 5 km a je bez kategorií.
Startovní čísla budou přidělována při prezentaci. Startovné se hradí
rovněž během prezentace.
Po doběhnutí obdrží každý závodník malé občerstvení.
Případný výdělek bude věnován Pavlu Tomášovi.

