27. ročník Běhu o štěně (7,2 km) Memoriál Zdeňka Slepičky
zařazený jako 22. závod XLI. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje
pro rok 2021

Datum konání:
Místo konání:
Závodní kancelář:

Sobota 29. května 2021
Olomouc-Hejčín, parkoviště u Hejčínských stezek

WC:

Olomouc-Hejčín, Hostinec U Kapličky, Břetislavova 27/5, Olomouc,
49.6083697N, 17.2350242E

Pořadatel:

Elektrocentrum, Ing. Radomír Lichnovský
tel.: 775856163, behostene@seznam.cz

Činovníci:

Ředitel závodu:
Velitel tratě:
Technický delegát:
Hlavní rozhodčí:
IT specialista:
Foto a marketing:

Ing.Radomír Lichnovský
Ing.Jaromír Bronec
Zuzana Římská
Rostislav Kovář
Jana Římská
Zuzana Římská

Kategorie:

M A - muži 0 - 39 let (ročník narození 2021-1982)
M B - muži 40 - 49 let (ročník narození 1981-1972)
M C - muži 50 - 59 let (ročník narození 1971-1962)
M D - muži 60 - 69 let (ročník narození 1961-1952)
M E - muži 70 – 99let (ročník narození 1951-1922)
Z F - ženy 0 - 39 let (ročník narození 2021-1982)
Z G - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1981-1972)
Z H - ženy 50 - 99 let (ročník narození 1971-1922)

Časový program:

09:00:00
09:50:00
10:00:00
10:15:00
11:00:00
12:00:00

Prezentace a startovné:

Z důvodů hygieny upřednostňujeme kompletní přihlášky elektronickou formou.
1,Přihlášení elektronicky na email: behostene@seznam.cz do 26.5.2021
prosím o jméno, příjmení , datum narození a startující oddíl.
2,Zaplatíte 100,-Kč převodem na účet č.: 101148047/2250
3,Vyzvednete si startovní číslo
4,Po ukončení závodu prosím o navrácení startovního čísla.
6, Vyhlášení proběhne v restauraci: U Kapličky odměněným účastníkům

Prezentace v místě startu
Rozprava
Start D-H
Start A-C
Doběhnutí posledního závodníka do cíle
Vyhlášení výsledků v hostinci U Kapličky

Přihlášení na místě není možné

Olo

Místo startu:

Olomouc – parkoviště u Hejčínských stezek

Popis trati:

7,2 km rovina kolem Poděbrad, 80% polní cesty, 20% asfalt, nejsou vhodné tretry s hřeby mapa
přiložena

Technické informace:

Pro měření časomíry bude využit kamerový záznamový systém

Stravování účastníků:

V cíli závodu po předložení startovního čísla

Ceny:

Osobně první tři v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny

Výsledky:

Vyhlášení výsledků proběhne v místě prezentace.
Výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách
https://www.facebook.com/groups/1289372691192938/?fref=mentions a www.liga100.cz

Pravidla:

Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav a
běží na vlastní nebezpečí!
Přihlášením se do závodu a uhrazením startovného se závodník zavazuje dodržováním těchto
propozic a pravidel atletiky pro silniční běhy.
na vlastní nebezpečí, prosím o dodržování hygieny, bezpečných rozestupů a předepsané ochrany
obličejové části dle nařízení

Zdravotní zajištění:
Podrobnější informace:
V Olomouci dne 25.4.2021

https://www.facebook.com/groups/1289372691192938/?fref=mentions
Organizační tým a sponzoři

