AK Drnovice, OÚ Olšany a SDH Olšany
POŘÁDAJÍ POD ZÁŠTITOU VETERINÁRNÍ KLINIKY VYVET VYŠKOV

30. ROČNÍK BĚHU DRAHANSKOU VRCHOVINOU
Memoriál Zdeňka Müllera
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ
OKRESNÍ SOUTĚŽE VYŠKOVSKÁ BĚŽECKÁ TOUR

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.
TERMÍN: Sobota 5. května 2018 v 10:30 hodin
PREZENTACE A ŠATNY: Hasičská zbrojnice Olšany /vedle obecního úřadu/
MÍSTO KONÁNÍ: Olšany na návsi u hospody (START i CÍL)
INFORMACE jak do Olšan: Z Rousínova směr Habrovany
STARTOVNÉ: Jednotné pro všechny kategorie - 50,- Kč

Startovné bude použito na ceny pro vítěze a na náklady pořadatelů.
TRAŤ: Délka trati pro všechny kategorie stejná - 15 km, junioři a juniorky běží jen 5 km,
vedoucí po lesní asfaltové cestě z Olšan směr tři Javory, tam je obrátka pro juniory, dál pak na
rozcestí Kalečník, odtud potom po cestě směrem na hlavní cestu na Pozořice-Hostěnice, zde se asi 100
metrů od ní bude odbočovat doprava k chatě Jelenice a odtud pak doprava po silnici na rozcestí
Kalečník a odtud zpátky přes Tři javory do Olšan
Celá trať je v lese bez automobilového provozu.
ČASOVÝ POŘAD : Prezentace: 9:00 – 10:15hod.

Start v 10:30 hod.
KATEGORIE:

Junioři a juniorky 1999 a mladší – běží jen 5 km
Muži – A :
ročník 98 - 79
Muži – B :
ročník 69 – 78
Muži – C :
ročník 59 – 68
Muži – D :
ročník 49 - 58
Muži - E :
ročník 48 a starší
Ženy – F :
ročník 98 - 79
Ženy – G :
ročník 69 - 78
Ženy – H :
ročník 68 a starší

VÝSLEDKY: Tištěné v místě prezentace nebo na webových stránkách www.bezvabeh.cz, www.akdrnovice.eu
VYHLÁŠENÍ: Ihned po zpracování výsledků v místě prezentace v Olšanech
CENY DLE MOŽNOSTI POŘADATELŮ OBDRŽÍ: První tři v každé kategorii
UPOZORNĚNÍ: Za zdravotní stav zúčastněných sportovců odpovídá vysílající složka nebo závodník sám.
U startujících dětí zodpovídají jejich rodiče!!!
Pořadatelé neodpovídají za žádné ztráty a škody vzniklé účastníkům při této akci!!!
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PODÁ: Zdeněk Smutný na tel. čísle 608 000 586

