
 

MirRunCup 2020 
5. ročník běhu městem Miroslav 

PROPOZICE ZÁVODU 

Den:    sobota 26. září 2020 
Místo startu:   Miroslav, SVČ Miroslav, Kostelní 197/16 
Čas prezence:   11:00 – 12:30 
Místo prezence:  Středisko volného času Miroslav, Kostelní 197/16 
Startovné:   HLAVNÍ ZÁVOD: 150,- Kč (placeno hotově při prezenci) 
    HOBBY ZÁVOD: 50,- Kč (placeno hotově při prezenci) 

                                                           ŠTAFETA: 200,- Kč/smíšené družstvo (2 ženy+2 muži) 
                                                 ZÁVOD DĚTÍ: zdarma  

Místo startu:              od budovy SVČ Miroslav, Kostelní 197/16 

Čas startu, tratě:   12:45 ZÁVOD DĚTÍ, (trať 100, 200 a 400 m) 

                                                 13:30 ŠTAFETA (trať 4x 400 m)  

                                          14:00 HLAVNÍ ZÁVOD  
                                                 trať 9 600 m (4 okruhy) 

                                          14:00 HOBBY ZÁVOD – trať 2 400 m (1 okruh) 

Popis tratě:  běh městem, asfaltový povrch nebo dlažba, převýšení cca 30 m, 
                                                 běží se okruhově - jeden okruh je 2 400 m 

Kategorie:   muži hlavní závod (9 600 m):  
                                          do 39 (MA), 40-49 (MB), 50-59 (MC), 60-69(MD),  
                                          nad 70 (ME)  
                                          ženy hlavní závod (9 600 m):  
                                          do 34 (ŽA), 35-44 (ŽB), nad 45 (ŽC) 

    Muži i ženy hobby závod (2 400 m)  
                                                  do 40 (MX, ŽX) a nad 40 (MY, ŽY) 

Přihlášky (registrace): Hlavní závod - http://ptime.cz/event/mirruncup-2020/                                                         

Hobby závod, štafety a děti – ve formátu Jméno, Příjmení a 

                                            ročník narození - lucie.drlikova@svcmiroslav.cz 

Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 24. září 2020 do 12:00 hod. Lze se přihlásit 

                                          i po tomto termínu nebo i v místě startu, nelze ale pak  

                                          zaručit některé bonusy! 

Odměny:   první 3 v každé kategorii obdrží pohár, diplom a drobné 

                                          ceny, každý účastník HLAVNÍHO ZÁVODU přihlášený 

                                          do uzávěrky přihlášek obdrží funkční tričko MirRunCup 

                                          2020 (ostatní si ho mohou v případě zájmu zakoupit). 

                                          Občerstvení je zajištěno pro všechny účastníky běhů, 
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                                          všechna startovní čísla z hlavního a hobby závodu 

                                         budou slosována o ceny. 

Zázemí:   pro závodníky šatny, sprchy, toalety, pro všechny 

                                          připraveno bohaté občerstvení a k příjemnému pobytu 

                                          bude hrát živá hudba. Parkovat lze na přilehlých 

                                          parkovištích. 

Pořadatelé závodu:  SVČ Miroslav a město Miroslav 

Ředitelka závodu: Mgr. Lucie Drlíková, 725 312 848 

                                          lucie.drlikova@svcmiroslav.cz     

Mapa tratě:  
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