
 

Kontakt: +420 773 377 331 (kontaktní doba od 18:00-20:00) wlr@wlr-team.cz 

informace ohledně registraci: registrace@wlr-team.cz 

Pořadatel: Daniel Pallavicini 

Termín konání: Každou první středu v měsíci. 

Distance: 10km 

Start: park vrch Vítkov, u památníku národního osvobození v 18:00 

Přihlášky: Na místě před startem nebo na stránkách www.czechtriseries.cz a to vždy do 

sobotní půlnoci před závodem (nebo do naplnění kapacity) 

Startovné: Pro přihlášené předem: 100kč 

 Pro přihlášené na místě: 150kč 

Prezentace: V místě startu od 17:00h do 17:45h. Uzávěrka prezentace je 15 minut před 

startem závodu. 

Pravidla: Závod se řídí pravidly fair-play. Každý účastník se závodu účastní na vlastní 

nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani jimi způsobené. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z 

důvodů nepředvídatelných okolností. 

Kategorie: Muži/ženy  do 39let, od 40-49 let, 50+ 

Ceny: Jsou připraveny pro první tři v každé kategorii. Každý z umístěných obdrží 

permanentku na rok 2016. Vítězové v jednotlivých kategorií obdrží pár 

běžeckých bot  

Bankovní spojení 1347953016/3030 AirBank 

 

www.czechtriseries.cz


 

Kontakt: +420 773 377 331 (kontaktní doba od 18:00-20:00) wlr@wlr-team.cz 

informace ohledně registraci: registrace@wlr-team.cz 

Mapa závodu 

 

Jak se k nám dostanete? 
na stanici Florenc (metro A,B) - přestup na autobus 133, 175, 207 - vystoupit na zastávce 

U památníku nebo Tachovské náměstí. 

Osvětlení 

trať je z větší části nedostatečně osvětlená, pro závody pořádané v únoru, březnu, listopadu jsou 

povinné čelovky anebo příruční svítilny  



 

Kontakt: +420 773 377 331 (kontaktní doba od 18:00-20:00) wlr@wlr-team.cz 
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Pravidla 

Všeobecná 
1. závody pořádané v únoru, březnu, listopadu, je možné absolvovat pouze s funkčním 

osvětlením (čelovka, ruční baterka) 

2. závod se řídí pravidly fair-play 

Ceny 
1. Každý kdo se zúčastní všech závodů obdrží účastnické tričko za podmínek: 

a. startovné k poslednímu závodu musí být zaplaceno nejdéle 3 týdny před začátkem tj. 

14. 10. 2014 do 23:59 hod., 

b. nejdéle do 16. 10. 2015 musí odpovědět na email ohledně požadované velikosti 

trička. 

2. Ceny pro nejlepší běžce: 

a. vyhlašují se nejlepší 3 muži a 3 ženy ve vypsaných kategoriích, 

b. pořadí v kategorii se určí součtem nejlepších 7 časů 

Přihlášky 
1. Do závodu je možné přihlásit se pomocí formuláře na stránkách http://www.wlr-team.cz 

nebo přes email registrace@wlr-team.cz   

Startovné 
1. jednotlivé startovné 

a. pro předem přihlášené a zaplacení 100kč 

b. pro přihlášené předem zaplacení na místě 150kč 

c. pro přihlášené na místě 150kč 

2. permanentka na celý rok v prodeji od 1.1.2015 - 4.2.2015 za 800kč, kontaktní email 

registrace@wlr-team.cz   
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