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29. ROČNÍK

Suchánek Oto tel: 605120302 e-mail:oto.suchanek@email.cz
Neděle 26.12. 2021
start a cíl u sokolovny
od 8:00 hodin v sokolovně
Startovné 100 Kč, výsledky on-line: www.atletikauni.cz
po místních komunikacích a polních cestách
každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, zdravotní služba zajištěna

Datum:

Prezentace:
StaRtOvNé:

Doprava:

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!!
první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.

Ceny:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků
ČaSOvý pROgRam

ROČNÍK

9:00
9:15
9:30
9:45
10:15

starší žactvo
2007– 08
mladší žactvo
2009– 10
přípravka starší
2011 – 12
přípravka mladší
2013 – 14
vyhlášení žákovských kategorií

11:45
12:45

dor. (05-06), jun. (03-04), ženy, muži MV4
muži

tRať

1500 m
1000 m
500 m
300 m

4 700 m
9 400m

14:15vyhlášení výsledků
• vstup do areálu možný pouze po prokázání bezinfekčnosti:
o děti do 12 let – nemusí prokazovat
o 12-18 let – certifikátem o PCR testu nejdéle 72 h od odběru, očkováním nebo ochrannou lhůtou po
prodělání nemoci covid-19 180 dní
• nad 18 let - certifikát o ukončeném očkování nebo ochranná lhůta po prodělání nemoci 180 dní
• všichni účastníci musí po celou dobu akce dodržovat aktuálně platná proti-pandemická a hygienická
opatření
• na místě nebudou k dispozici šatny, pouze toalety typu toi-toi
• závodníci mají povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 ve vnitřních prostorách registrace i
před samotným závodem v místě startu
• prosíme o dodržování 1,5 m rozestupů

• každý závodník startuje na vlastní nebezpečí se zvážením svého aktuálního zdravotního stavu
• maximální počet účastníků akce 1000
• pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků a vzhledem k
pandemické situaci i v průběhu závodu
• všechna daná opatření (i konání samotného závodu) může být s ohledem na aktuální pandemickou situaci
změněno, proto sledujte aktuální informace na našem webu atletikauni.cz a FB profilu BBP

AKCI SPONZORUJE:
OBEC SYROVICE

paRKOváNÍ

4 700 m

ZávOd žeN 1 kolo
ZávOd mužů 2 KOla

Start- cíl

- tRatĚ žáKOvSKýcH KategORiÍ
KATEGORIE -

přÍpRavKa mladšÍ

- 2. (300m)

přÍpRavKa StaRšÍ

- 3. (500m)

mladšÍ žactvO

- 4. (1000m)

StaRšÍ žactvO

- 5. (1500m)

