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Obec Vranov

Vranovský žleb
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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:
1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík,
Člen Rady města Brna Mgr. Jaroslav Suchý,
Ing. Stanislav Juránek
Datum konání:

5. 12. 2020

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.
Není možná na místě! Nutno registrovat se dopředu na celý seriál BBP!
9.00
starší žactvo (06-07)
1 500 m
9.15
mladší žactvo (08-09)
1 000 m
9.30
přípravka starší (10-11)
800 m
9.45
**přípravka pouze Vranov (12 a mladší)
200 m
10.30 dor. (04-05), jun. (02-03), ženy, muži
6 100 m
11.15 muži
9 800 m

Prezentace:
Start:

Tratě:

Tratě jsou vedeny částečně po asfaltovém a částečně po štěrkovém
povrchu v okolí Vranova.
Ceny:
Každý závodník obdrží v cíli sběratelskou plaketu, nejmladší děti drobný
dárek od Mikuláše. Vyhlašování vítězů neproběhne!
Ostatní ustanovení:
**Kategorie „přípravka Vranov“ je určená pouze pro děti 2012 a mladší ze spádové oblasti Vranov, dětí
běží bez startovního čísla, bez pořadí, v cíli obdrží malý dárek od Mikuláše.
Na místě nebudou k dispozici šatny, sprchy ani prodejní okénko. Budou k dispozici pouze WC typu toitoi. 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 Bez startovního čísla nelze závod absolvovat – výdej čísel probíhá pouze v týdnu
před konáním akce. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, lékařská služba zajištěna. Zákaz
vstupu divákům do areálu.
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.

Robert Škarecký
ředitel závodu
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