
Propozice běžeckého závodu Blatenská 12 

 

Termín závodu: 1.6.2019 

Místo startu: Hospoda na Vinici, Nad Vdovečkem 1097, 388 01 Blatná 

Pořadatel: Pavel Karban ml., Karbikesport Blatná 

Registrace závodníků: 

 Do 22.5.2019 prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu blatenska12@seznam.cz, jako 

předmět e-mailu prosím uvádějte „Blatenská 12“, do e-mailu napište jméno přihlašovaného 

závodníka a rok jeho narození. Současně, prosíme, o uhrazení startovného, a to bankovním 

převodem na účet pořadatele č.: 2120671043/0800, do zprávy pro příjemce uveďte „12“ a 

jméno a příjmení závodníka. K e-mailovému přihlášení po datu 22.5.2019 nebude přihlíženo. 

 Na místě v den závodu pro omezený počet závodníků. Pořadatel nezaručuje místo v závodě 

pro přihlašované závodníky v den závodu. 

Startovné: 

 200,-Kč pro přihlášené do 22.5.2019 prostřednictvím e-mailu, platba startovného musí být 

připsána nejpozději do 27.5.2019, jinak registrace propadá. 

 300,-Kč v den závodu na místě 

Trasa:   12 km, převážně lesní a polní cesty v okolí Blatné (mapa s vyznačenou trasou bude 

přihlášeným zaslána emailem do 22.5.2018 a bude k dispozici na místě v den závodu a na 

facebookové události závodu). Občerstvovací stanice: 3 x na trase (z toho 1 x s jídlem). 

Časový harmonogram: 

 Prezence závodníků/ registrace na místě: 8:30 hod – 9:30 hod v místě startu před Hospodou 

na Vinici v Blatné 

 Brífink: 9:45 hod 

 Start: 10:00 hod 

 Vyhlášení výsledků: 12:00 hod 

 

V ceně startovného je zahrnuto: 

 Startovní číslo 

 3 x občerstvení na trati (z toho 1 x s jídlem) 

 Občerstvení v cíli 

 Pivo v cíli 

 Fotografie ze závodu 

Další informace: 

Na závodě jsou pouze 2 kategorie závodníků: muži/ ženy. Vyhlašují se první tři závodníci v každé 

kategorii. Každý závodník se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezajišťuje podporu 

závodníků na trati v případě úrazu atp. Pro případ úrazu či jiných zdravotních obtíží bude s trasou 

závodu seznámena místní zdravotní pohotovost a další složky integrovaného záchranného systému. 


