
Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků
2. ročník, 29. srpna 2015

Registrace: On-line do 27. 8. 2015, nebo v závodní kanceláři 29. 8. 2015.
Prezentace - závodní kancelář: rekreační areál Ostende U Velkého Rybníka

Startovné
Děti do 15 let: 
on-line registrace a zaplaceno do 27. 8. 2015: 50,- Kč, registrace na místě a při platbě na místě: 80,- Kč

Dospělí od 16 let:
on-line registrace a zaplaceno do 27. 8. 2015: 80,- Kč, registrace na místě a při platbě na místě: 100,- Kč

V ceně startovného je zahrnuto:
• pamětní medaile v cíli závodu (trasy 3 km a 5 km), diplom (dětské trasy) 
• občerstvení v cíli, startovní číslo, startovní taška 

Trasy
• 1,4 km – Nesoutěžní běh a vycházka s dětmi, psy i kočárky. Převýšení 40 m.
• 1,4 km – Dětské běhy: nemladší děti, přípravka starší, přípravka mladší. Převýšení 40 m.
• 1,9 km – Dětské běhy: mladší žáci, starší žáci. Převýšení 54 m.
• 3,0 km – Kratší běh pro registrované závodníky i příchozí. Převýšení 100 m.
• 5,0 km – Delší trasa pro registrované závodníky i příchozí. Převýšení 112 m.

Kategorie
Trasa 1,4 km - dětské kategorie
Nejmladší děti (kluci/ dívky) 2008 a mladší
Přípravka mladší (kluci/ dívky) 2006/ 2007
Přípravka starší (kluci/ dívky) 2004/ 2005
Trasa 1,9 km - dětské kategorie
mladší žáci/ mladší žákyně 2002/ 2003
starší žáci/ starší žákyně 2000/ 2001
Trasy 3  km a 5 km
junioři, MH, M40, M50, M60, juniorky, ŽH, Ž35, Ž45, Ž55

Prémie
Věcné ceny v minimální  hodnotě 50.000,- Kč: pro první tři  v kategorii  (3 km a 5 km).  Ceny ve formě 
poukázek na sportovní vybavení. Ceny si bude možné vyzkoušet a vybrat na místě od prodejců.
Pro děti medaile pro první tři v kategorii.

Program
8.30 – 11.00  otevřena závodní kancelář
10.00  start: nejmladší děti, přípravka mladší a starší
10.20  start: mladší a starší žáci
10.45  vyhlášení výsledků dětských kategorií
11.00  start: trasa 3 km
11.30  start: trasa 5 km
12.00  start: nesoutěžní běh a vycházka s dětmi, psy i kočárky
12.40  vyhlášení výsledků dospělých kategorií

• v celém průběhu akce: expo se stánky vystavovatelů, program pro děti včetně skákacího hradu, 
moderovaný hudební program, koncert

Pořádá: Pro Sport Activities Titulární partner: Plzeňská teplárenská, a.s.


