BĚH
29. ROČNÍK
Suchánek Oto tel: 605120302 e-mail:oto.suchanek@email.cz
Sobota 26.12. 2020
start a cíl u sokolovny
Není možná na místě! Nutno registrovat se dopředu na celý seriál BBP!
Nezajišťujeme
po místních komunikacích a polních cestách
každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, zdravotní služba zajištěna
IDS z Modřic - bus č. 512 6.30 a 8.30 hod.
- bus č. 513 7.30 hod
IDS od Ústředního hřbitova – bus č. 504 6.43 a 8.43 hod
Ze Syrovic – bus č. 512 11.15, 13.15 a 15,15 hod.
.
– bus č. 513 14.15 hod.
– bus č. 504 11.27, 12.57 a 14.47 hod.
Doba jízdy autobusu je 17 min.
po směrovkách na sokolském hřišti. PROSÍM neparkujte na hlavní vozovce!!
Vyhlašování vítězů neproběhne!
Na místě nebudou k dispozici šatny, sprchy ani prodejní okénko. Budou k dispozici
pouze WC typu toi-toi. Závodníci mají povinnost nosit zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. Ty je
možné sundat až po odstartování závodu. Závodníci se shromáždí v prostoru startu/cíle 5 min před časem
startu. Po doběhu závodník dostane účastnickou plaketu a opouští prostor doběhu. Výsledky pouze on-line:
www.atletikauni.cz. Registrace na seriál BBP probíhá na stránkách atletikauni.cz, kontakt pro vyzvednutí SČ
David Klézl 776 113 067. Bez startovního čísla nelze závod absolvovat – výdej čísel probíhá pouze v
týdnu před konáním akce. Zákaz vstupu divákům do areálu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků
ČasOvý pROgRam
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AKCI SPONZORUJE:
OBEC SYROVICE

paRKOváNÍ

ZávOd žeN 1 kolo
ZávOd mužů 2 KOla

Start- cíl

TRaTĚ žáKOvsKýcH KaTegORiÍ

Přípravka starší

- 3. (500m)

Mladší žactvo

- 4. (1000m)

Starší žactvo

- 5. (1500m)

