2. ročník

Pravidla a podmínky běhu
Datum:

21. května 2022

Start závodu:

Stadion TJ Lokomotiva České Velenice

Časový plán:

Registrace

09:45 – 10:15

Start D1

10:20

Start D2

10:30

Start D3

10:40

Start B2

11:00

Start B1

11:20

Vyhlášení

12:00

Registrace:

Bude probíhat online od 1. dubna 2022 do 18. května 2022, na
webu www.velenickybeh.cz.
Dále bude možné se registrovat ještě na místě v den závodu od
9:45 do 10:15.

Kategorie:

D1 – děti do 6 let

100 m

D2 – děti do 11 let

350 m

D3 – děti do 15 let 700 m

Trasa:

B2 – dospělí

2,5 km

B1 – dospělí

5 km

Trasa měří 2,5 km a vede převážně po místních asfaltových
komunikacích a z malé části po zpevněné cestě. Start i cíl se
nachází před vstupem na stadion. Po odstartování vás trasa
povede okolo stadionu po rovném terénu. Po zhruba 400 m se
trasa ze silnice odkloní na zpevněnou cestu. Čeká vás první
stoupání směrem na Žižkovo předměstí, kde se trasa opět napojí
na asfalt. Nohy si po stoupání mohou odpočinout, protože vás
čeká seběh z kopce ke kapličce. Tu minete zprava a budete
pokračovat po Trocnovské ulici až na křižovatku s ulicí T. G.
Masaryka. Po této ulici se vám jistě dobře poběží – jen pozor na
zpomalovací pruh, ať před finálním stoupáním nezakopnete. Na
křižovatce s ulicí Komenského se trasa stáčí doprava a před
vámi se objeví poslední stoupání. Posbírejte všechny síly, zbývá
vám posledních 500 m. Před cílovou rovinkou vás čeká malé
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„esíčko“ skrz sídliště Na Sadech a už je to tady! Pár desítek
metrů vás dělí od slastného závěru a skvělého pocitu po
odběhnutých kilometrech. Pro ty, co se přihlásí na trasu 5 km,
čeká stejný okruh ještě jednou. Těšíme se na vás v cíli!

Trasy D2 a D3

Trasa B1 a B2
Povrch:

Asfalt, zpevněná cesta
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Výsledky:

Budou k dispozici na oficiálním webu

Startovné:

Online registrace 150,- Kč
Registrace na místě 200,- Kč
Děti mají startovné dobrovolné.
Závodník obdrží informace o způsobu zaplacení startovného
v emailu po registraci. Startovné se platí do 3 kalendářních dnů
od registrace, jinak je registrace závodníka zrušena.

Účast v závodě:

Účastnit se mohou všechny věkové kategorie.
Závod dospělých na 2,5 km je možné absolvovat i s kočárkem,
nebo rychlou chůzí.
Děti do 6 let se účastní pouze za doprovodu zákonného
zástupce.
Děti do 15 let musí při registraci odevzdat podepsaný souhlas
zákonného zástupce se startem v závodě.
Děti od 13 let se mohou účastnit i startu na delší tratě, nicméně
opět za podmínky podepsaného souhlasu se startem.

Startovní čísla:

Budou vydána registrovaným závodnicím a závodníkům v den
závodu. Nejpozději však 15 minut před závodem.
Účastník závodu je povinen si číslo na sebe viditelně umístit.

Časový limit:

2,5 km - 25 min
5 km - 50 min
Po uplynutí časového limitu organizátor neodpovídá za dohled
nad silničním provozem na stanovené trase.

Pojištění:

Zajišťuje si účastník sám.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Zázemí:

WC v areálu TJ Lokomotiva
Občerstvení zajištěno v areálu vinárny Stadion.

Dobročinná akce: Výtěžek ze startovného bude rovným dílem rozdělen mezi
mateřské školy v Českých Velenicích.
Ceny:

První tři z každé věkové kategorie získají sponzorské dary
První tři z každé věkové kategorie obdrží diplom a medaili

e-mail: bezime@velenickybeh.cz
telefon: +420 721 639 044
web: www.velenickybeh.cz

Stránka | 3

2. ročník
Pořadatel:

Si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, pravidlech
závodu a podmínkách bez předchozího oznámení.
Není odpovědný za případnou újmu na zdraví, majetku nebo
jinou újmu vzniklou v souvislosti s pořádáním akce.
Si vyhrazuje právo používat obrazové i zvukové záznamy a
fotografie účastníků pořízené v průběhu závodu k vlastní
propagaci nebo propagaci svých partnerů.

Důležité:

V průběhu závodu bude na startu přítomný
k nutnému ošetření a k poskytnutí první pomoci.

zdravotník

Závod se uskuteční za přítomnosti místního hasičského sboru a
policie.
Za posledním závodníkem pojede pořadatel na kole.
Závod se poběží za jakéhokoliv počasí.
Prezenci k závodu resp. vyzvednutí startovního čísla musí každý
účastník běhu provést nejpozději 15 minut před začátkem
závodu.
Je zakázáno používat po celé délce trati kolečkové brusle, jízdní
kola či jiné jízdní prostředky.
Je zakázáno si trať jakýmkoliv způsobem zkracovat
Startovné je nevratné.
Část trasy vede po silnici s běžným provozem, účastníci jsou
povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

e-mail: bezime@velenickybeh.cz
telefon: +420 721 639 044
web: www.velenickybeh.cz

Stránka | 4

