ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE, z. s., SYNOVÉ OD ZVONA a SKÁJ team pořádají

2022 kol OTROKOVICE 2022+Virtuální
běžecký festival
POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! * 9. duben 2022 * 0:00:00-23:59:59 SEČ
Slavnostní start 7:30 (Nový stadion Otrokovice)
Přihlášky:

Online na www.sportt.cz, dotazy na email tache137@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je ve
čtvrtek 7. 4. 2022 v 23:59:59.
Spolu s přihláškou bude k dispozici startovní číslo, které lze vytisknout, doplnit svým jménem
a v den běhu si ho připnout na prsa.

Místo konání:

Nový stadion Otrokovice, jakékoliv jiné místo na planetě Zemi

Startovné:

minimálně 200,-- Kč na osobu běžící na Novém stadionu, minimálně 50,-- Kč na osobu běžící
jinde, výtěžek z akce bude použit na obnovu turistické chaty TESÁK v katastru obce
Rajnochovice.

Systém:

počítají se výkony zaběhlé v sobotu v čase od 0:00:00 do 23:59:59 hodin SEČ. Cílem je
naběhat co nejvíce kilometrů celkem, ale každý z přihlášených má právo zaslat jakýkoliv
výsledek.

Výsledky:

Dosažený výkon mimo Nový stadion se bude zasílat na email tache137@gmail.com do 12. 4.
2022 ve formátu:
Jméno Příjmení (dle přihlášky) v systému
Počet uběhnutých kilometrů, čas, místo běhu
Případný čas na půlmaraton, Případný čas na maraton, Případný čas na maraton a půl
Kromě hlavního pořadí dle naběhané vzdálenosti vzniknou i výsledkové listiny půlmaratonu,
maratonu, maratonu a půl a štafet na půl maraton. Pokud tedy běžec uběhne 80 km a zašle
své časy na půlmaraton, maraton, maraton a půl, bude uveden ve 4 výsledkových listinách.
Nepředpokládáme podvody a uvedeme do výsledků zaslané informace, v případě štafety lze
běžet současně a jen sečíst časy.
Rádi přivítáme fotodokumentaci na FB stránkách akce, pro uvedení výsledků je ovšem nutné
zaslat mail viz výše. Výsledky budou k dispozici po zpracování dle počtu účastníků.
Těšíme se, že Vás jak na Novém stadionu v Otrokovicích, tak na kterémkoliv místě na
planetě Zemi. ROZBĚHÁME NEJEN OTROKOVICE!!!

