NEVÍŠ CO 4.10. 2020? POJĎ SI KLUSNOUT S BEZVA PARTOU V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ LESOPARKU

MARTINSKÁ STĚNA V DOBŘANECH
Registrace spuštěna
Sportovní oddíl 456CíL Dobřany pořádá:
V neděli 4. října se bude konat další seriál Běhu Martinskou stěnou.
Sejdeme se nahoře u pergoly, start dospělý v 11:00 , běží 2 okruhy celkem 7,2km
Děti startují v 10:20 předpokládaná vzdálenost 300m
Na děti v cílové čáře čekají medaile a diplomy.
Nahoře vás po závodě čeká občerstvení.
Profil trati je kopcovitý (nahoru, dolů a nahooooru), běží se po zpevněných cestách, též možno za
sucha běžet i v silničních botách. Fotomapa trati street view zde:
https://www.facebook.com/456cil/photos/?tab=album&album_id=260599924827811
Každý závodník se musí přihlásit na tento e-mail. 456cil@seznam.cz . V co nejbližší době posílám číslo
účtu a informace k platbě.
Platba předem 100,-, na místě 150,-. Děti zdarma.
Pokud máte kamarády, kteří by rádi také běželi, pošlete jim tuto zprávu.
Ti, co to tady neznají, nechť zagooglují na mapách Martinská stěna Dobřany.
Příjezd od Plzně dolů z Vysoké, projet město a za městem kruhový objezd první výjezd na Lhotu. Za
městem je po levé straně ve svahu les (místo konání) .
Příjezd od Chotěšova- na začátku Dobřan kruhový objezd, druhý výjezd na Lhotu a postup stejný jako
předešlá trasa.
Příjezd od Plzně přes Valchu a Lhotu- V zatáčkách před městem u chatové osady je po pravé straně
kostková silnička nahoru. Zde možno nechat auto na označeném parkovišti.
I letos pokračují dětské závody.
Limit pro počet startujících dospělých závodníků je max 70 osob.
Pro děti je počet 20 mrňat.

HARMONOGRAM AKCE
9:45 Začátek prezentace (neplatiči, dostavte se včas)
10:20 Start běhu nejmenších závodníků (do 10 minut vyhlášení třech nejrychlejších)
10:30 Konec prezentace
11:00 Start dospělých
11:28 Vítání prvních běžců v cílové rovince
11:55 Předpokládaný doběh posledních běžců
Po 12:00 vyhlášení kategorií ženy, muži a předání diplomů
Volná zábava
Pokud je potřeba dalších informací, je možno volat 731 637 347,
nebo na našich stránkách jsou též informace:
https://www.facebook.com/456cil/?modal=admin_todo_tour

