
Vážení sportovní přátelé, srdečně Vás zvu na velkolepou akci, kterou si rozhodně nenechejte ujít!

 Dne 18. 9. 2022 pořádáme v Náměšti na Hané
(kolébce vytrvalostních sportů),

4. ročník závodu určeného pro všechny profi, amatérské i příležitostné sportovce a pro každého, kdo se rád
pohybuje.

Zámecký štafetový běh
Vytvořte s kamarádem, kamarádkou, kolegou, kolegyní z práce nebo s někým z rodiny dvoučlenné družstvo a ukažte,

že jste dokonale sehraný tým! Závodit budete na nenáročné, ale nádherné lesní krosové trati. 

Místo startu: Zámecká restaurace Náměšť na Hané, 49.6000094N, 17.0619700E

Závodní kancelář: Zámecká restaurace

Kategorie: M – muži, Z – ženy, S – smíšené, J – junioři (součet věku obou závodníků je do 40 let)
V– veteráni (součet věku obou závodníků je nad 120 let)

děti 0 – 5 let 100 metrů
děti 6 – 10 let 300 metrů
příchozí 1000 metrů
U dětských závodů a závodu pro příchozí se neměří čas, pouze se vyhodnocuje pořadí v cíli

Časový program: neděle 18.9.2022
10:00 – 10:50 prezentace
11:00 – 11:15 závody dětí
11:20 – 11:25 rozprava před hlavním závodem
11:30 hromadný start prvního běžce z dvojice
11:35 start závodu příchozích
13:00 předpokládané doběhnutí posledního závodníka do cíle štafetového běhu
13:10 vyhlášení výsledků

Startovné kategorie M,Z,S,J,V:
Při předregistraci startovné 100 Kč za osobu. Předregistrace je možná vyplněním formuláře 
uveřejněného na www.liga100.cz a jeho zasláním na mail l.teplicek@seznam.cz. 
Platba startovného bez předregistrace 150 Kč za osobu. Úhrada startovného při prezentaci.

Startovné děti a příchozí dobrovolné.

Popis trati: Start poblíž Zámecké restaurace. Dále lesním terénem cca 7 km v okolí Náměště na Hané. 
První z dvojice běžců vyběhnou hromadným startem. Po absolvování trati předá závodník v cílové 
rovince symbolickou štafetu druhému běžci, který zdolá stejnou trať. Měří se čas druhého běžce.

Občerstvení a ceny: Účastníci štafetového běhu v kategorii M, Z, S, J nebo V polévka a nápoj, 
děti drobné ceny, všichni mnoho neopakovatelných zážitků a spousta dobré nálady.

 
Výsledky: Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v Zámecké restauraci.

Pravidla: Závodí se podle 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 
k dodržování těchto propozic a pravidel atletiky pro silniční běhy. 

Během akce bude provedena dobrovolná finanční sbírka na nákup zdravotních pomůcek pro zrakově znevýhodněné děti.   
Výtěžek předáme zástupci Nadace prof. Vejdovského.  Pomozme těm, kteří to potřebují!

Na sportovní setkání se těší ředitel závodu Libor Teplíček  l.teplicek@seznam.cz, tel.728277692    
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