3. ročník
Datum:
Místo:
Zázemí:
Popis tratě:
Přihlášky:
Startovné:

Prezence:

21. srpen 2021
Myslivecká chata Bezděkov pod Třemšínem
GPS: 49.5779483 N, 13.8694453 E
Myslivecká chata Bezděkov pod Třemšínem, parking v okolí Myslivecké chaty.
asfalt a lesácké cesty, louka, členitý terén
web Brdského běžeckého poháru, závod: Běh krajem J.J. Ryby
dětské kategorie:
20,- Kč, registrace předem , na místě 40,- Kč
dospělí:
200 Kč, registrace předem, na místě 250,- Kč
Ženy nad 65 let a muži nad 70 let startovné neplatí.
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Alexandr Pavlišen
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o, IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: bude automaticky vygenerován při vyplnění přihlášky (v poznámce
uveďte prosím Vaše jméno).
V případě odhlášení ze závodu se startovné nevrací – lze provést změnu na jiného
závodníka.
Myslivecká chata v Bezděkově pod Třemšínem od 9:00, konec prezence 20 minut před
startem každé kategorie.

Dětské kategorie / dorost / juniorky a junioři
4-5 let
2017-2016
50 m
6-7 let
2015-2014
450 m
8-9 let
2013-2012
900 m
Ceremoniál vyhlášení vítězů nejmladších kategorií
10-11 let
2011-2010
1100 m
12-13 let
2009-2008
1100 m
14-15 let
2007-2006
2200 m
16-17 let/
2005-2004
3300 m
Juniorky/junioři
2003-2002
Ceremoniál vyhlášení vítězů starších dětí, dorosteneckých a juniorských kategorií
Hlavní závod na 9000 m
Ceremoniál vyhlášení vítězů kategorií hlavního závodu

start v 9:45
start v 10:00
start v 10:10
10:30
start v 11:00
start v 11:15
start v 11:30
start v 11:45
12:15
13:30
15:00

Dospělí:

hlavní závod na 9000 m, start v 13:30 hod

Vyhlášení výsledků:

kategorie podle pravidel Brdského běžeckého poháru.
po doběhu každé kategorie

Ceny:

první tři závodníci obdrží medaili a drobnou cenu.

Výsledky budou zařazeny do Brdského běžeckého poháru.
Web závodu:

https://www.brdskypohar.cz/

Ředitel závodu:

Alexandr Pavlišen, tel: 728 118 106

Závod bude probíhat v souladu s usnesením vlády platném v době konání s posledními úpravami. Za splnění opatření (očkování, testování,
onemocnění) zodpovídá účastník popřípadě zákonný zástupce.
Závod se koná za každého počasí. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.
Závodí se podle pravidel atletiky. Organizátor si vyhrazuje právo upravit čas startu podle počtu závodníků. Každá kategorie je hodnocena
zvlášť (chlapci a dívky). Protest: do 10 minut po ukončení závodu, vklad Kč 100,- řediteli závodu, při oprávněnému protestu bude vklad
vrácen.
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