Běh Terezským údolím (7,142 km)
17. ročník
zařazený jako 39. závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2021
Na uspořádání závodu se finančně podílí Statutární město Olomouc

Datum konání:
Místo prezentace:
Místo startu a cíle:
Pořadatel:
Činovníci závodu:

Kategorie:

Šatny:
Časový program:

Startovné:

Popis trati:
Občerstvení:
Stravování účastníků:
Ceny:
Výsledky:
Vítězové 2020
Počet účastníků 2020
Pravidla:

Úterý 28. září 2020
Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc
49.6034156°N, 17.0618694°E
Náměšť na Hané, ulice Zákostelí
SK RELAX Olomouc, z. s.
Ředitel závodu:
Karel Pikal
Technický delegát:
bude delegován
Hlavní rozhodčí:
bude delegován
M18 - muži do 39 let (ročník narození 1982 a mladší)
M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1972 - 1981)
M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1962 - 1971)
M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1952 - 1961)
M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1951 a starší)
Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1982 a mladší)
Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1972 - 1981)
Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1971 a starší)
KB - kondiční běh bez rozdílu věku
V místě závodní kanceláře
10:00 Prezentace
10:40
10:55
Rozprava
11:00
Start (všechny kategorie)
12:15
Doběhnutí posledního závodníka do cíle
13:00
Vyhlášení výsledků
150,- Kč
- přihláška na místě nebo nepředložení čipové karty
100,- Kč
- držitelé čipové karty Středomoravského sdružení s kreditem
100,- Kč a vyšším
50,- Kč
- kondiční běh
Hlavní závod 7,142 km - obrátková téměř rovinatá trať s převýšením po
startu a před cílem, polní cesty, asfalt, šotolina

V cíli čaj
V restauraci Náměšťský pivovar
Dárkové balíčky v jednotlivých vypsaných kategoriích hodnotách:
1. místo 100,- Kč, 2. místo 60,- Kč a 3. místo 40,- Kč
Vyhlášení výsledků proběhne v restauraci Náměšťský pivovar, výsledky
budou vyvěšeny na internetových stránkách http://www.stmsvs.cz/ a
https://www.liga100.cz/
muži - SKLENÁŘ Jakub (VK Olomouc)
25:59
ženy - PETŘÍKOVÁ Světlana (AK Drnovice)
34:19
Hlavní závod: 57, z toho 13 žen, kondiční běh 0
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.
Pořadatel umožní start závodníků pořadatelského sboru cca 3 hodiny před startem hlavního
závodu. Výsledný čas bude započítán do výsledkové listiny hlavního závodu.

Adresa pořadatele:

Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané,
e-mail: karel.pikal@seznam.cz, mobil.: +420 606 920 993

V Náměšti na Hané dne 15. září 2021
Za pořadatele srdečně zve
Karel Pikal
ředitel závodu

