
ROZPIS

 

Termín konání   :  sobota 19.října 2019 

Místo konání     :  před radnicí na náměstí TGM v Náchodě

Pořadatel      :  OS ČUS Náchod a SK Nové Město nad/Met. oddíl atletiky

Kontaktní osoby   :  Hana Kopecká , tel. 723336863  mail : hana.kopecka@post.cz 
  :  Aleš Žďárský.  tel. 739185700  mail : aleszdarsky@seznam.cz 

Technické uspořádání :  OS ČUS Náchod a SK Nové Město n/Met. oddíl atletiky

Přihlášky   :  1) Elektronicky – předem na adrese www.sportchallenge.cz , na tomto webu 
  si závodníci najdou závod „Od radnice k radnici“ a vyplní elektronickou
  přihlášku.  Pokud  závodníkovo  startovné  nebude   připsáno  na účet pořadatele
  do 5 dnů, nebo do 17.10.2019 bude ze startovní  listiny vyškrtnut.  Nenechávejte 

                          platby na poslední chvíli. Spuštění elektr. přihlášek 9.9.2019 v 00:01 hod. – 
   Po naplnění počtu 50 přihlášených závodníků v každé kategorii, se tato kategorie 
   pro  přihlašování  uzavře!
   2) v     den konání závodu     v závodní  kanceláři  nejpozději  30 minut před 
   startem příslušné kategorie - l00,-Kč (pouze v případě,že nebude naplněn limit    
   50 závodníků v kategorii, to je pouze u kategorií které nebudou  UZAVŘENY!!

   Na stránkách   www.sportchallenge.cz   můžete průběžně sledovat stav přihlášených     
  do   jednotlivých závodů a realizaci plateb.

Startovné   :   elektronické        -         50,-Kč
            :   na místě v den konání         -       100,-Kč

Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!!!

Kancelář  závodu :bude  otevřena  v sobotu  19.10.2019  od  7.30  hodin   v  označeném  stanu  na
parkovišti za městskou radnicí v Náchodě. Zde obdrží závodníci startovní čísla a
nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné!!

Upozornění : Elektronicky přihlášení účastníci běhu „Od radnice k radnici“ si mohou 
vyzvednout startovní čísla již v pátek 18.10. v hale SK Náchod .Od 13 – 18 hod.

 
Podmínky startu : startují všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí !!

Běh je veřejným závodem. Všichni startují se souhlasem rodičů.

Lékař. prohlídka : Za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám,    případně 
vysílající organizace nebo zákonný zástupce!

Tratě závodu : vedou okolo nebo přímo na náměstí TGM v Náchodě – převážně po dlažbě.
  Start a Cíl je  před městskou radnicí.

Ceny : První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaili!

http://www.sportchallenge.cz/
http://www.sportchallenge.cz/
mailto:aleszdarsky@seznam.cz
mailto:hana.kopecka@post.cz


Soutěž – Buďte jeden tým :
1. místo – 20.000,-Kč   -    2. místo -  12.000,-Kč   -   3.místo – 8.000,-Kč
(jedná se o poukázky na odběr sportovního materiálu od firmy MIZUNO)!

Výsledky : na webových stránkách : www.sportchallenge.cz
           www.primatorcup.cz 

Ustanovení  :  Startovní čísla se připevňují na hruď. Nikdy ne na záda.
Uzávěrka startovních listin (přihlášek) 30min. před startem dané kategorie.

SOUTĚŽ – BUĎ JEDEN TÝM
Systém – Do hodnocení soutěže „Buďte jeden tým“ se družstvům počítá každý 
závodník/závodnice, který byl správně za družstvo přihlášen v příslušné kategorií a 
dokončil závod. O umístění týmů na 1.-3. místě rozhoduje celkový počet závodníků ve 
všech kategoriích. Nezapočítávají se výsledky nejmenších dětí s doprovodem. V případě 
shodných počtů členů týmů na hodnoceném umístění, rozhoduje o umístění družstva 
součet pořadí všech závodníků týmu.
Důležité – Podmínkou pro započítání závodníků do jednoho týmu je shodné zadání 
příslušnosti k týmu v přihlašovacím formuláři, Např. závodníci  TJ Sokola Rasošky se 
hlásí pod TJ Sokol Rasošky a ne Sokol Rasošky nebo TJ Rasošky. Při nedodržení této 
podmínky nebudou moci být závodníci zařazeni do týmové soutěže!

Kategorie, časový program, délka tratí     : 

8.15 Starší žáci 2004-2005 1500m

8.30 Starší žákyně 2004 – 2005 1500m

8.45 Mladší žáci 2006 – 2007 1100m

9.00 Mladší žákyně 2006 – 2007 1100m

9.15 Žáci přípravky I. 2008 – 2009   650m

9.30 Žákyně přípravky I. 2008 – 2009   650m

9.45 Žáci přípravky II. 2010-2011   650m

10.00 Žákyně přípravky II. 2010 – 2011   650m

10.15 Žáci přípravky III. 2012-2013   650m

10.30 Žákyně přípravky III. 2012 -2013   650m

10.45          Společný závod rodičů a prarodičů s dětmi roč. nar. 2014 a ml. „za ruku“ 190m

Vyhlášení výsledků proběhne  ihned po doběhnutí každé kategorie před radnicí.

Hana Kopecká         Aleš Žďárský Ing. Josef Havlíček
ředitelka běhu H-N  ředitel běhu „Od radnice          hlavní rozhodčí běhu „Od radnice

          k  radnici“          k radnici“
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