
Propozice

 3. ročníku  inline a běžeckých  závodu o Pohár 
obce Příšovice

Závody jsou určeny pro širokou veřejnost s cílem nabídnout obyvatelům Příšovic a
okolí možnost strávení aktivního  volného času. Závody na inlinech není určen pro
oddíly rychlobruslení.

Datum:  Sobota 12.5.2018

Místo konání: 

 Areál  ZŠ Příšovice čp. 178, Start závodů je na  přilehlé místní komunikaci 
„Na záhumení“ 

Kategorie a tratě inline:

 děti do 6–ti  let  závody – kola – 300m
 děti do 6–ti  let  závody - odrážedla, koloběžky – 200m
 děti do 6–ti  let  závody – inline – 300m
 7 – 8 let (rok narození 2009 – 2008)  závod na 700m
 9-10 let (rok narození 2007 – 2006)  závod na 700m
 11-12 let (rok narození 2005 – 2004)  závod na 700m
 13-14 let (rok narození 2003 – 2002)  závod na 700m
 15 let a výše + dospělí - závod na 700m

Kategorie běh:

 Závod v délce 5 km (okruh okolo Písečáku)

Odměny:

 V každé kategorii medaile pro tři nejlepší závodníky
 Pohár obce Příšovice -  pro  závodníka a závodnici s nejlepším časem 

v kategorii inline  a v kategorii běh. 

Registrace:

 Prostřednictvím on-line registračního formuláře na stránkách obce (
www.prisovice.cz  ) nebo na  www.  .  sportchallenge  .  cz  /             

 Případně v den závodů od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Časový plán:

 Registrace pro příchozí od 12:00 hod. Registrace závodníků bude ukončena
30min. před startem.

 Plánovaný start závodů v 13:00 hod.
 Plánovaný start v běhu kolem Písečáku v 14:00 – 14:30 hod.
 Podle počtu závodníků může být  uplatněn  systém rozjížděk

http://www.prisovice.cz/
http://pucik.sportchallenge.cz/


Parkování a technické zázemí:

 Parkovací plocha u Sokolovny a u haly ZŠ
 Šatny, převlékárny, toalety v sportovní hale u ZŠ
 Občerstvení v areálu ZŠ

Povinná výbava:

 Při závodech všech kategorií in-line je povinné použít helmu. Bez řádně 
připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat. Při závodě je 
doporučeno použít chrániče.

 Nejsou povoleny speedové brusle a brusle s kolečky s průměrem nad 
90mm.

Pravidla:

 Při závodech všech kategorií  in-line je povinné použít helmu. Bez řádně 
připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat. Při závodě je 
doporučeno použít chrániče

 Účastník startuje na vlastní nebezpečí
 Účastník je povinen dodržovat danou trasu závodu
 Pro zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození 
 Účastník musí mít číslo viditelně umístěno
 Pořadatel nehradí škody na zdraví ani majetku vzniklé účastníkům při 

závodech
 Účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně 

způsobilý, doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody
způsobené druhým osobám 

 Zdravotnický dozor v průběhu závodů zajištěn

Doprovodný program:

 Půjčovna bruslí pro děti
 Skákací  hrad

Trasy závodů:
Inline závod (https://mapy.cz/s/A9sy)

 

https://mapy.cz/s/A9sy


Běžecký závod (https://mapy.cz/s/A9wm)

https://mapy.cz/s/A9wm

