„Brněnský běžecký pohár 2021/22“

Oddíl triatlonu Tri LAMY Brno a Atletický klub Kuřim
pořádají ve spolupráci se ZŠ Kuřim

Kuřimský kros
Datum:
sobota 8. ledna 2022
Ředitel závodu: Aleš Sikora, 608661139, ales@sikora.cz
Richard Kolář, 603111271, risa.kolar@gmail.com
Startovné:
100 Kč – výsledky online: www.atletikauni.cz
Místo:
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – budova tělocvičny
Doprava:
autobus 302 z Brna, Bystrce
autobus 71 z Brna, Královo Pole
vlak z Brna
Tratě:
v okolí Kuřimské hory, po lesních cestách, pouze start a cíl na silnici
tratě žákovských kategorií po asfaltové silnici a dlažebních kostkách
Časový rozpis: 8:00
9:00
9:15
9:30
9:40
9:50

zahájení prezentace
starší žactvo (2007-2008)
mladší žactvo (2009-2010)
přípravka (2011-2012)
mladší přípravka (2013-2014)
nejmladší přípravka (2015 a mladší)

1350m (3 okruhy)
950m (2 okruhy)
550m (1 okruh)
200m
100m

Vyhlášení dětských kategorií bude probíhat ihned po doběhu dané kategorie!
11:00

11:45

dorostenci, dorostenky (2005-2006),
junioři, juniorky (2003-2004),
ženy, muži MV4
muži

4,8km

13:15

vyhlášení výsledků závodů na 4,8km a 8,8km

8,8km

Prezentace do 15 minut před startem každého závodu.

Speciální ustanovení:
• pro účastníky nad 18 let vstup do areálu možný pouze po prokázání bezinfekčnosti - certifikát
o ukončeném očkování nebo ochranná lhůta po prodělání nemoci 180 dní
• pro účastníky do 18 let, dále osoby se započatým očkováním, případně dokončeným
očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu,
přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku
• všichni účastníci musí po celou dobu akce dodržovat aktuálně platná proti-pandemická a
hygienická opatření
• na místě budou k dispozici toalety a šatny POUZE PRO ODLOŽENÍ VĚCÍ (bez sprch)
• 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 (včetně diváků)
• 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
Prostor startu a cíle:

Možnosti parkování:

