
Název akce: Liberecká Pětka 

Místo konání: Liberec – sportovní areál Vesec, 
Görlitz 

Místo startu v Liberci:  

asfaltový ovál v centru areálu Vesec 

Pořadatel: Topsports team  

Trasa hlavního závodu:       

5 km (terén bez asfaltu) 

Dětský závod:   

1 km (terén bez asfaltu) 

Kategorie: 

 Junioři B do 18(dlouhá trať bez rozdílu věku) 

 Juniorky B do 18(dlouhá trať bez rozdílu věku) 

 Ženy B do 40 (rok narození 1975 až 1993) 

 Muži B do 40 (rok narození 1975 až 1993) 

 Ženy C od 40 (rok narození 1974 a starší) 

 Muži C od 40 (rok narození 1974 a starší) 

Přihlášky: 

 on-line přihlášení  

 na  místě před  jednotlivými závody do 17:15 všechny kategorie; 

 pokud se registrujete on-line, musíte si před prvním závodem vyzvednout startovní číslo a zaplatit 

startovné a to nejpozději 15 minut před začátkem závodu 

 závod Görlitz 7.6. musí být registrován a placen do 12.5. 2015 (jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště a název týmu zašlete na emailovou adresu veronika.kittelova@topsports.cz, po té obdržíte 

pokyny k platbě, nebo v on-line přihlášce zaškrtněte Görlitz) 

Termíny závodů: zde 

Start závodů: Sportovní areál Vesec 

 17:30 dětské a juniorské kategorie 

 18:30 dospělé kategorie (jeden okruh 5 kilometrů) 

Startovné/závod: 

 pojištěnci OZP mají 50%slevu  

http://www.topsports.cz/


 dospělý 60Kč 

 student 30Kč 

 děti do 10 let ZDARMA jen na dětských závodech od 17:30 

 běh v Görlitz snížené startovné v Euro s přihláškou a platbou předem v ČR, na místě s přihláškou přes 

portal EUROPAmarathonu není sleva možná 

Permanentka  

 dospělá 350 Kč/8 závodů (bez závodu v Görlitz) 

 studentská 240 Kč (bez závodu v Görlitz) 

 dospělá plus 650 Kč včetně 10km  běhu v Görlitz 

 studentská plus 420 Kč včetně 10km běhu v Görlitz 

Startovné zahrnuje:      

 startovní číslo na celou sérii !ZMĚNA! - záloha na číslo je 100Kč - číslo je obdélníkové, buď si jej 

závodník může koupit nebo jej vrátí po závodě/na konci sezony a 100Kč mu bude vráceno 

 pitný  režim X-iont 

 ceny  pro závěrečné vyhlášení 

 měřený čas 

Ceny:          

 první  tři v každé kategorii 

 závěrečná tombola startovních čísel 

Pravidla:      

 § účastník startuje na vlastní  nebezpečí 

 § účastník je povinen nosit číslo na každý závod 

 § okruh závodu měří 5 Km na dlouhý závod a 1 Km na dětský závod 

 § účastník je  povinen běžet jen a pouze po trati závodu 

 § účastník musí mít startovní  číslo viditelně  upevněno (na každém závodu) na břiše 

 § závodník se nemusí účastnit celého seriálu, ale  do celkového pořadí se počítá 8 nejlepších závodů 

z 10 (9+1 Görtliz se počítá dvakrát) 

 § pokud chce být účastník běhu započítáván do celkového hodnocení, musí se účastnit minimálně 5-ti 

závodů 

 § děti do 10 let startují ZDARMA jen na dětských závodech 

 § vítěz  každého závodu dostává ve své kategorii 40bodů každý další  vždy o dva méně až ke 

2bodům, všichni další budou mít 1bod 

 § v roce 2015 se do série se započítávají výsledky z devíti závodů 

 § na akci EUROPAMARATHON se započítává jen trasa běhu 10km 

 § body z EUROPAMARATHONU tratě v Görlitz se započítavají 2x (dvakrát) 

 § startovní číslo je pro každého závodníka jedno na 8 závodů 

 § doporučujeme individuální  úrazové pojištění a  pojištění za škody způsobené druhým osobám 

 § závodník mladší 18-ti let musí u  prezentace  doložit písemný souhlas zákonného zástupce (nese za 

závodníka   zodpovědnost) 

 § pořadatel nehradí škody na  zdraví ani majetku,  vzniklé účastníkům při závodech série Liberecká 5 

a vyhrazuje si  právo upravovat pravidla  



 § protesty možné vznést u ředitele závodu s  nevratným vkladem 300Kč (do dvou dnů po skončení 

závodu, k němuž je  směřován protest)    

 § každý závodník, který je pojištěn u Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví má startovné za polovinu stanovené ceny (včetně všech permanentek)    

 § na prokázání slevy je potřebná kartička pojištěnce dle normy stanovené OZP 

Dětské závody:   

Hromadný start všech dětí na okruhu 1km - před dětmi běží nebo jede předjezdec. 

 


