8. ročník Běh Chotěšovem

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda
Pořadatel:
OSPV z.s. Chotěšov – kontakt Jana Hesová tel.: 728 185 497
závod je zařazen do Běžeckého poháru Mikroregionu Radbuza 2020
http://www.mikroregion-radbuza.cz/o-nas/bezecky-pohar/
Místo:
Chotěšov – atletický stadion při ZŠ Chotěšov – Plzeňská 388
Termín: sobota 25.dubna 2020
Časový harmonogram: 8,15 - 9,15 hod. zápis závodníků žákovských kategorií
8,15 - 10,30 hod. zápis závodníků hlavního závodu
9,30 hod. - start doprovodných žákovských závodů
11,00 hod. - start hlavního závodu
po doběhu posledního závodníka bude vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií
Startovné: hlavní závod
-hotovostní platba při registraci 100,- Kč
(závodník obdrží nevratné startovní číslo a upomínkové tričko)
Startovné: žákovské kategorie
-startovné zdarma

Kategorie

hlavní závod – MUŽI-ŽENY / samostatné vyhodnocení/
-Kategorie A
-Kategorie B
-Kategorie C

do 40 let včetně roku 1980
nad 40 let (r. 1979–1960)
nad 60 let (od r. 1959)

pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu
na to, zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne
doprovodné závody žákovských kategorií

Kategorie B až E – samostatné hodnocení chlapci – dívky

-Kategorie A – předškolní děti
-Kategorie B – ročník 2013-2012
-Kategorie C – ročník 2011-2010
-Kategorie D – ročník 2009-2008
-Kategorie E – ročník 2007-2003

1 kolo, tj. 200 m
2 kola, tj. 400 m
3 kola, tj. 600 m
4 kola, tj. 800 m

Časomíra:
měření zajišťuje firma STOPNI TO s.r.o.
Profil trati:
délka trati 5,65 km – start a cíl na atletickém stadionu při ZŠ Chotěšov
mírně zvlněný terén- polní a lesní cesty ( 85 %) + asfalt (15%) s jedním prudkým
výběhem ( cca 30m.)
Ocenění:
věcnou cenu a medaili obdrží první tři v každé kategorii závodu
zajištěno zdarma občerstvení a pití pro všechny závodníky
Podmínky:
Běžci a běžkyně mladší 18 let mohou startovat v hlavním závodě pouze
s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Za závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
Závodník je povinen mít upevněné startovní číslo na hrudi tak, aby bylo čitelné
pořadatelem.
Startovní čísla jsou vázána na registraci a jsou nepřenosná na jinou osobu.
Klasifikovaní budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať.
V případě ztráty měřícího čipu, je závodník povinen uhradit pořadateli poplatek
ve výši 500,- Kč.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodník nese plnou
odpovědnost za posouzení své připravenosti na závod.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během
závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci
jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Pořadatel není odpovědný za škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou
účastí v závodě nebo jeho sledování.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené
druhým osobám v ČR.
Doprovodný program:

BESIP-Horolezecká stěna-Skákací hrad-Paintball-Malování na obličej
Občerstvení:
SPORTBAR M. Bednář – zajištěno po celou dobu akce
Informace:

https://ospvchotesov.webnode.cz/
https://www.kudyznudy.cz/akce/beh-chotesovem-5
https://www.behej.com/zavod/32016-beh-chotesovem

