PROPOZICE
Městský běh Brandýsem a Boleslaví 2018
Datum:

Sobota 12. května 2018

Tratě:

1/4maraton (vzdálenost: 10 549 m),
5 km (vzdálenost: 5000 m až 5500 m; bude upřesněno).

Start:

Náměstí Brandýs nad Labem (stejně jako cíl), 16:00 (hromadný pro obě tratě).

Přihlášky:

http://mestskybeh.cz/registrace

Startovné:

Do 15. března - 150 Kč, do 30. dubna - 200 Kč, od 1. května - 250 Kč.

Prezentace:

Startovní balíčky je možné vyzvednout od 10. května v Infocentru Brandýs. V den
konání závodu pouze do 13:00.

Kategorie:

Pro obě trasy jsou určené následující kategorie:
- MA - muži absolutně
- M17 – muži do 17 let (ročník 2001 a mladší)
- M39 – muži od 18 do 39 let (ročník 1979 - 2000)
- M59 – muži od 40 do 59 let (ročník 1959 - 1978)
- M60+ – muži 60 a více let (ročník 1958 a starší)
- FA - ženy absolutně
- F17 – ženy do 17 let (ročník 2001 a mladší)
- F39 – ženy od 18 do 39 let (ročník 1979 - 2000)
- F59 – ženy od 40 do 59 let (ročník 1959 - 1978)
- F60+ – ženy 60 a více let (ročník 1958 a starší)
- TÝM – smíšené, bez omezení věku (http://mestskybeh.cz/tymy/)
Rozhodující pro zařazení do kategorie je ročník, nikoli přesné datum.

Ceny:

Věcné ceny. Vyhlášeni budou první tři z kategorií MA a FA pro obě trati, první tým pro
obě trati a první muž a žena ve věkových kategoriích pro obě trati.

Popis tratě:

Startuje se na brandýském náměstí a přes Ostrůvek se poběží kolem brandýského
zámku do Staré Boleslavi. Běžci minou Basiliku svatého Václava a za
Staroboleslavskou branou odbočí k Lázeňské. Přes Houštku se běží zpět do Brandýsa.
Trasa 1/4maratonu jsou dvě kola, liší se jen náběh.
Délka 1/4maratonu (10 549 metrů) je oficiálně změřena dle pravidel atletiky a splňuje
všechny podmínky IAAF/AIMS! Pro kratší trať certifikát nemáme, ale měří 5 km plus
pár stovek metrů jako bonus navíc, maximálně však 500 m.

Občerstvení:

Kolem 4. km bude k dispozici čistá voda, v cíli voda a ovoce. Po celý den budou
k dispozici také stánky s občerstvením v prostoru náměstí.

Úschovna:

Spolu s převlékárnou v prostorech Kina Brandýs. Za cennosti neručíme.

WC:

V prostorech Kina Brandýs, v Infocentru Brandýs, mobilní WC.

Parkování:

Individuální.

Odpovědnost: Všichni závodníci běží na vlastní nebezpečí, především s ohledem na svůj zdravotní
stav a silniční provoz, který se může v omezené míře vyskytnout. Trať bude v době
závodu uzavřena a regulována PČR. Pořadatel si vyhrazuje právo použít audiovizuální
materiál ze závodu. Závodníci mladší 18 let musí doložit souhlas zákonného zástupce.

