
RABBITS - Znojmo  pořádá 39.ročník

Vánoční běh ELETROKOV ZNOJMO
5. závod Znojemského běžeckého poháru

25.12.2019 
Ve středu 25.12. 2019 na Boží hod vánoční, se běží další ročník tradičního běžeckého závodu správných kluků a

holek - Vánoční běh ELEKTROKOV Znojmo. Profil trati a trasa se od prvního ročníku nezměnila. Běží se po asfaltové silnici
Znojmo-Přímětice-Kuchařovice-Znojmo. Nezbytnou součástí běhu zůstává i obávané stoupání na Kuchařovické ulici, zhruba
šest set metrů před cílem., který je v místě startu závodu. K účasti na populární sportovní akci vás zvou organizátoři, rozhodčí,
přátelé běhu a také sponzoři závodu. Závod je financován za podpory města Znojma. 

Již potřetí je zařazena trať 5 km pro změření sil jak v běhu, tak i v nordic walkingu bez předchozí registrace, platby
startovného a záznamu času (pouze digitální hodiny v cíli do 9:45 hod.).

PREZENCE:      pouze hl. závod - od 8:45 do 9:30 hod  (všechny kategorie), stadion TJ Znojmo, Horní park

(přihlašte se online, nebo 30 min. před závodem, pozdější přihlášky nemusí být přijímány)

STARTOVNÉ:         100,-Kč (trať hl. závodu 10,58km), 0,- Kč (tratě 5km, 700m)

START:                  trať 5 km – 9:00 hod., hlavní závod 10,58km - 10:00 hod. 

TRAŤ:                  Trať hl. závodu měří 10 580 m, má celkové stoupání 121 m a povrchem je po celé délce asfalt. 

Běží se po silnici Znojmo-Přímětice-Kuchařovice-Znojmo.

START, CÍL:  Horní park (před stadionem TJ na hlavní cestě v parku) 

BĚH PRO VŠECHNY:       Trať 5 km - běh. nordic walking start 9:00 hod., po doběhnutí posledního závodníka bude v cca 

11:00 hod. odstartován běh o Vánoční hvězdu na trati 700 metrů pro zájemce, kteří si netroufnou

na hlavní závod nebo 5 km (1 okruh v parku).

OBČERSTVENÍ:   čaj + svařené červené víno, občerstvení , doporučujeme vlastní hrníček pro ochranu živ. prostředí  

VĚKOVÉ KATEGORIE: 

MA: ……… MUŽI 19 - 39 let  (2000 -1980)

MB: ……... MUŽI 40 - 49 let  (RN 1979 – 1970)

MC: ……… MUŽI 50 - 59 let  (RN 1969 – 1960)

MD: ……… MUŽI 60 - 69 let (RN 1959 – 1950)

ME: ……… MUŽI 70 let a více  ( (RN 1949a méně)

ŽA: ……… ŽENY do 34 let (RN 2000 - 1985)

ŽB: ……… ŽENY 35 - 44 let (RN 1984 - 1975)

ŽC: ……… ŽENY 45 let a více (RN 1974 a méně)

DM: ……… DOROSTENCI 18 let a méně  (RN 2001 a mladší)

DŽ: ……… DOROSTENKY 18 let a méně  (RN 2001 a mladší)

VYHLÁŠENÍ:    Do 30  minut po doběhnutí posledního závodníka. Čipová časomíra měření času.

CENY: Věcné ceny a diplomy pro první tři v každé kategorii, po závodě tombola.

                                           Každý účastník si může ponechat své startovní číslo

ORGANIZAČNÍ TÝM:   Jakub Šigut  776 232 251, Ida Holíková  607 053 595,   TECHNICKÁ PODPORA ZÁVODU:

INFORMACE NAJDETE: https://www.facebook.com/rabbits.znojmo/   http://www.znojemskebehani.ic.cz/   

UPOZORNĚNÍ: Všichni účastníci akce startují na vlastní nebezpečí! Za odložené věci organizátor akce neručí !

GENERÁLNÍ SPONZOR:           SPONZOŘI: 

                                                                                                                                                 

                                                   

http://www.znojemskebehani.ic.cz/
https://www.facebook.com/rabbits.znojmo/


Mapa trati 10,58 km
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Mapa trati 5,10 km


