Propozice

Běh Borským parkem 2020
Pořadatel:

SPORT CLUB PLZEŇ, z. s.

Datum:

sobota 10. října 2020

Místo konání:

Borský park, areál Slávia VŠ, Plzeň,
GPS: 49°43'24.159"N, 13°22'5.007"E

Start:

od 10.00 do 11.15 hodin, starty hromadné
po kategoriích od žactva po dospělé

Přihlášky:

předem do středy 7. 10. 2020 odesláním vyplněné
elektronické přihlášky na www.scpl.cz/bbp2020
(pro závodníky kategorie dorostu a dospělých je přihláška předem
platná až po úhradě startovného!)

nebo v místě startu 10. 10. 2020 od 8.30 do 9.45 hod.

Startovné:

žactvo zdarma, dorost a dospělí 50,-Kč (při přihlášení
předem prostřednictvím elektronické přihlášky)
žactvo 50,-Kč, dorost a dospělí 100,-Kč (při přihlášení
na místě)

Závodní kancelář: v místě konání závodu

Startovní čísla:

vydávají se od 8.30 do 9.45 při prezentaci
v závodní kanceláři

Ceny:

1|2

první tři závodníci v každé kategorii věcné ceny
a diplom;
5 nejrychlejších závodníků v závodu na 6000 m a
5 nejrychlejších závodnic v závodu na 3000 m
v absolutním pořadí finanční ceny
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Propozice

Běh Borským parkem 2020
Kategorie:

přípravka (2015 a později)
předžáci mladší (2013 – 2014)
předžákyně mladší (2013 – 2014)
předžáci starší (2011 – 2012)
předžákyně starší (2011 – 2012)
žáci mladší (2009 – 2010)
žačky mladší (2009 – 2010)
žačky starší (2007 – 2008)
žáci starší (2007 – 2008)
dorostenky mladší (2005 – 2006)
dorostenci mladší (2005 – 2006)
dorostenky starší (2003 – 2004)
ženy (1981 – 2002)
ženy nad 40 let (1980 a dříve)
muži nad 70 let (1950 a dříve)
dorostenci starší (2003 – 2004)
muži (1981 – 2002)
muži nad 40 let (1971– 1980)
muži nad 50 let (1961 – 1970)
muži nad 60 let (1951– 1960)

Různé:

Za zdravotní stav sportovců odpovídá vysílající složka,
u neregistrovaných závodník sám, u dětí jejich rodiče.
Závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují závodu na
vlastní nebezpečí.

Činovníci závodu: ředitel závodu
manažer závodu
hlavní rozhodčí
startér
lékař
výsledky
hospodář
velitel tratí
sekretář závodu
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Jakub Novák
Martin Fučík
Jan Eisenreich
Antonín Hanzl
MUDr. Iveta Hanišová
Pavel Polívka
Hedvika Razýmová
Vladislav Razým ml.
Vladislav Razým
Tel.:+420 723 963 291
E-mail: vladislav.razym@volny.cz
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