PROPOZICE – BĚH PRO ZDRAVÍ 2021, ZELENEČ, 20.

6. 2021

Místo konání:

Cyklostezka u hřbitova (trojúhleník)

Sraz:

Dětské hřiště u cyklostezky (registrace)

Kontakt na vedoucí:

Podlipská Andrea, tel. 603 118 624

Registrace, startovné,
vyzvedávání startovních
čísel:

Registrace pouze předem – ELEKTRONICKY (www.spolekzelenec.cz).
Startovné 60 Kč/závodník, 100 Kč/štafeta.
Platba na místě, po zaplacení závodník obdrží startovní číslo.

Důležité upozornění:

Všichni účastníci startují na vlastní odpovědnost.
Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za případná zranění ani za případné majetkové škody.
Ochrana osobních údajů (GDPR): účastník nebo zákonný zástupce registrací potvrzuje
(souhlasí) se zpracováním osobních údajů nezbytných k uspořádání závodů.
Pořadatel si vyhrazuje právo spojit kategorie v případě účasti malého počtu závodníků v
dané kategorii.

Protiepidemická
opatření:

Všichni závodníci i diváci jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření vydaná
vládou ČR a pořadatel nepřebírá odpovědnost za jejich porušení.
Každý účastník závodu při registraci podpisem čestně prohlašuje, že splňuje aktuální
podmínky stanovené nařízením vlády (bezinfekčnost, platný test či očkování).
Závodníci, doprovod, diváci i realizační tým jsou při případné kontrole povinni na místě
prokázat splnění těchto podmínek (individuálně).
Povinnost nošení roušek a respirátorů bude na místě upravena dle aktuálních nařízení.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků proběhne dle programu, viz níže dle kategorií (bloků).
Po vyhlášení prosíme účastníky a doprovod, aby opustili prostor závodů.

KATEGORIE:

BLOK I.
•

400 m dívky, chlapci – 7, 8 let (2014, 2013)

•

400 m dívky, chlapci – 9, 10 let (2012, 2011)

•

800 m dívky, chlapci – 11, 12 let (2010, 2009)

•

3x 400 m – štafeta (max. 1 závodník nad 15 let)

BLOK II.
•

2400 m dívky, chlapci – 13, 14 let (2008, 2007)

•

2400 m ženy (2006 a starší)

•

4800 m muži (2006 a starší)

BLOK III.
•

150 m dívky, chlapci – 5, 6 let (2016, 2015)

•

50 m dívky, chlapci – 4 roky a mladší (2017 a mladší)

•

50 m běh s kočárky

PROGRAM:
BLOK I.

Od 13:00 – 13:45 hod. – registrace (pouze BLOK I.)
START
14:00 hod. 400 m dívky 7,8 let
14:05 hod. 400 m chlapci 7,8 let
14:10 hod. 400 m dívky 9,10 let
14:15 hod. 400 m chlapci 9,10 let
14:20 hod. 800 m dívky 11,12 let
14:25 hod. 800 m chlapci 11,12 let
14:45 hod. 3x400 m - štafeta
VYHLÁŠENÍ výsledků cca 15:00 hod.

BLOK II.

Od 14:30 – 14:50 hod. – registrace (pouze BLOK II.)
START
15:05 hod. 2400 m dívky 13,14 let
15:10 hod. 2400 m chlapci 13,14 let
15:20 hod. společně - 2400 m ženy + 4800 m muži
VYHLÁŠENÍ výsledků cca 15:55 hod.

BLOK III.

Od 15:30 – 15:50 hod. – registrace
START
16:05 hod. 150 m dívky 5,6 let
16:10 hod. 150 m chlapci 5,6 let
16:15 hod. 50 m dívky 4 roky a mladší
16:20 hod. 50 m chlapci 4 roky a mladší
16:25 hod. 50 m běh s kočárky
VYHLÁŠENÍ výsledků cca 16:50 hod.

Těšíme se na Vás!

