
PROPOZICEPROPOZICE
8. ročník běžeckého a chodeckého závodu8. ročník běžeckého a chodeckého závodu

  
Běžecký a chodecký závod na tratích 21,1 km nebo 10,5 km.Běžecký a chodecký závod na tratích 21,1 km nebo 10,5 km.

Půlmaraton je součástí Jihočeského běžeckého poháru a vyhodnocuje Půlmaraton je součástí Jihočeského běžeckého poháru a vyhodnocuje 
se současně jako se současně jako KRAJSKÝ PŘEBOR vKRAJSKÝ PŘEBOR v          běhu na 21,0975 kmběhu na 21,0975 km    ..

Čas a místo konání: sobota 1. 8. 2020 náměstí J. Hrubého Start:  1800 hod.  

Délka tratě: 21,1 km nebo 10,5 km  běží se na certifikované trati Kategorie: viz PROPOZICE
Chodci 10,5 km: muži/ ženy       

Startovné: 200,- Kč při platbě na účet 2500821234/ 2010 do 29. 7.  včetně; na místě: 250,- Kč.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům.
Přihlášky:  ZDE  nebo na www.skrecice.cz  popř. na místě min. 60 min. před startem.

Těší se na vás organizátor závodu SK Kardašova Řečice, z.s.

https://forms.gle/fkHj4zxAuiCqfoex9


HLAVNÍ ZÁVOD – PŮLMARATON  

18:00 hod

Muži 18 – 39 let 2002 - 1981

21,0975 km

M1
Muži 40 – 49 let 1980 - 1971 M2
Muži 50 – 59 let 1970 - 1961 M3
Muži 60 a více 1961 a starší M4
Ženy 18 – 39 let 2002 - 1981 Z1
Ženy 40 – 49 let 1980 - 1971 Z2
Ženy 50 – 59 let 1970 - 1961 Z3
Ženy 60 a více 1961 a starší Z4

Podmínky účasti:  Jedná se  o  veřejně  přístupný  závod.  Každý startuje  na  vlastní  nebezpečí  a  s  vlastní
odpovědností za svůj zdravotní stav. Za odložené věci pořadatel neručí.  
Technické zajištění: Trať je značená, popř. jsou na křižovatkách pořadatelé.  Závodníci mají číslo a čip.
Obojí je nutno vrátit po doběhu pořadateli. Za ztrátu čísla/čipu hradí závodník 300,- Kč. 
Účastník závodu Krajského přeboru na 21,0975 km musí být registrován dle podmínek Jč. Atletického svazu
v některém atletickém oddílu Jč. kraje. Závodí se podle pravidel Jihočeského atletického svazu. 
Občerstvení: v průběhu závodu a po bezprostředním skončení voda, cola, ovoce. 
Po závodu občerstvení pro všechny.
Ceny: pro první tři závodníky jednotlivých kategorií
V     závodě Krajského přeboru   diplom za první tři místa a finanční odměny ve výši:
1. místo 1.000,- Kč; 2. místo 700,- Kč; 3. místo 500,- Kč v absolutním pořadí. 
Pro vyhodnocení musí nastoupit a vyběhnout minimálně 3 atleti ze dvou atletických oddílů.  
Závod  na 10,5 km  a chodci bude vyhlášen pouze v kategorii muži/ženy bez věkových kategorií.


