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3. závod Brněnského běžeckého poháru
2021/2022

Vranovský žleb

Obec Vranov

Vranovský žleb
3. závod Brněnského běžeckého poháru
2021/2022
Pořádá:
ATLETIKA UNI CZ s.r.o., Sportovní areál AMK Zbrojovka Brno
Záštitu přebírají: Starostka Vranova u Brna Ing. Kateřina Jetelinová
Záštitu nad seriálem BBP přebírají:
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík,
Člen Rady města Brna Mgr. Jaroslav Suchý,
Ing. Stanislav Juránek
Datum konání:

18. 12. 2021

Místo:
Spojení MHD:

Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno
Autobus č. 57 z Tomkova náměstí přes Lesnou, Soběšice, Útěchov do
Vranova u Brna. Z Tomkova náměstí odjíždí v 6.54, 7.54, 8.49 a dále
jednou za hodinu. Dále pěšky cca 1 km do areálu AMK.
Pro motorizované je parkoviště v areálu.

Prezentace:
Start:

Od 8:00 v areálu AMK Zbrojovka Brno.
9:00
starší žactvo (07-08)
9:15
mladší žactvo (09-10)
9:30
přípravka starší (11-12)
9:45
přípravka mladší (13-14)
10:00
přípravka nejmladší (15 a mladší)
11:45 dor. (05-06), jun. (03-04), ženy, muži MV4
12:45 muži

1 500 m
1 000 m
800 m
500 m
200 m
6 100 m
9 800 m

Tratě:

Tratě jsou vedeny částečně po asfaltovém a částečně po štěrkovém
povrchu v okolí Vranova.
Ceny:
Pro první tři závodníky každé kategorie, jsou připravené věcné ceny.
Ostatní ustanovení: Startovné 100 Kč, výsledky on-line: www.atletikauni.cz, každý závodník startuje na
vlastní nebezpečí, lékařská služba zajištěna.
Za pořadatele:

Robert Škarecký tel.: 602 165 852 e-mail: robert.skarecky@metrostav.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků.
•

•
•
•
•

vstup do areálu AMK Zbrojovka Brno (od vstupní brány) 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
zákaz vstupu divákům do areálu AMK Zbrojovka Brno
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

Robert Škarecký
ředitel závodu

