BOSKOVICKÉ BĚHY 2019
Propozice – Lidový běh na 800 m
Zúčastněte se X. ročníku a buďte společně s námi u největší sportovně kulturní akce regionu.
Závod je určen všem – nemusíte se registrovat. Běh je vhodný pro celé rodiny.
Přijďte běhat, fandit, bavit se!
Start Lidového běhu bude společný všem běžcům. Běh se nevyhodnocuje a není měřen.
datum

start

1. května 2019

Boskovice,
Masarykovo náměstí
12:30 hod.

vzdálenost

800 m

Cíl

limit

Boskovice,
Masarykovo náměstí

30 min

Startovní poplatek
Běh je osvobozen od startovního poplatku.

Registrace
Na běh se neregistrujte, stačí včas přijít na start.

Servis pro běžce
•
•
•

šatna
úschovna tašek
sprchy

Prezentace, technické zázemí
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Popis tratě
Běh se uskuteční na okruhu Masarykovo nám. – Kpt. Jaroše – Masarykovo nám. Poběží se pouze
jeden okruh. Trasa je zabezpečena tak, aby poskytla běžcům maximální komfort.
Závod proběhne za omezeného silničního provozu.

Mapa tratě

Kategorie
Nejsou vypsány. Běh se nevyhodnocuje, není měřen.

Lékařská záchranná služba
První pomoc pro závodníky je zajišťována zdravotnickou záchrannou službou, která bude
k dispozici po celou dobu závodu!

Ceny
Běh se nevyhodnocuje, ceny se neposkytují.

Pravidla
•
•
•
•
•
•
•

Registrace na tento běh není nutná.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a
schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních
prostředcích přísně zakázán.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí
v závodě nebo jeho sledováním.
Organizátor má právo z kapacitních důvodů před samotným startem omezit počet účastníků.
Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit trasu
běhu.
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