Sportu není nikdy dost aneb Sametový běh vstupuje do
svého 5. ročníku!
Přátelské setkání všech běžců i neběžců proběhne 17.
listopadu 2018 na fotbalovém hřišti v Odoleně Vodě.
Registrace: 08:45 - 9:30 hodin
Start: 10:00 hodin
Vyhlášení vítězů: (po doběhnutí posledního běžce) cca 12:00
hodin
Tombola o ceny: 12:20 hodin
Fotbalové hřiště Odolena Voda
Dne 17. listopadu 2018 odstartuje na fotbalovém hřišti v
Odoleně Vodě 5. ročník Sametového běhu. Jedná se o závod,
který bude měřen pomocí čipů. Vaše výsledky si tak budete
moci porovnat například se svými přáteli nebo sousedy.
Pro běžce jsou připraveny dvě tratě, jedna v délce 5 km a
druhá 10 km.
Pro rodiče a děti je připravena kratší, nesoutěžní trať v délce 3
km, kterou můžete zdolat během nebo pěšky hezkou
procházkou.
Startovné: DOBROVOLNÉ
Výtěžek ze startovného půjde na sportovní pomůcky pro MŠ a
ZŠ v Odoleně Vodě.
startovní číslo se svým jménem (nutná registrace do 4.
11. 2018)
zabezpečení trati a závodu organizátory
závodníci na 5 km a 10 km lístek do tomboly o
zajímavé ceny
email zprávu s výsledkem
pamětní list
perníková medaile
v cíli malé občerstvení

Ceny:
Ceny pro závodníky se budou losovat v tombole, takže
nemusíte vyhrát, ale musíte doběhnout:)
Ustanovení závodu:
- závody budou rozděleny do dvou kategorií - muži a ženy,
bez rozdílu věku
- závodníci na trati 3 km se nepočítají do celkového pořadí
běžců,
- závodníci startují na vlastní nebezpečí
- závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a
příslušníků policie
- pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani za škody
jimi způsobené
- pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn
oproti propozicím závodu z důvodů nepředvídatelných
okolností
- osoby mladší 18ti let mohou závodit pouze v doprovodu a
nebo se souhlasem svých zákonných zástupců
- možnost využití úschovny
- prezentace závodníků končí 30 minut před startem
- závodí se v duchu FAIR PLAY
Tombola
Hlavní cena:

Zapůjčení automobilu Audi A6 cabrio na víkend
od společnosti autemnavylet.cz

