Běh pro Slešťůvku 2022
sobota 27.8.2022
2.Ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce
Startovné závodu bude použito pro revitalizaci přírodní lokality Slešťůvka
Pořadatelem závodu je město Veverská Bítýška
Hlavní závody:
•
ženy/ muži do 40 let a nad 40 let
•
ženy/ muži do 40 let a nad 40 let

5 km
10 km

Závod s hromadným startem pro všechny kategorie v 10:30 a 11:00 hodin
Dětské závody:
•
děti do 6 let 200 m
•
děti 6-10 let 500 m
•
děti 10-15 let 1000 m
Starty dětských kategorií postupně od 9:30 hod.
Start/Cíl všech kategorií: ulice Na Bílém potoce, u mostku za Jarošovým mlýnem
Online registrace
od 1.8.2022 do 25.8.2022
www.championchip.cz
Prezentace na místě:
Dětské kategorie závodu od 8:30 do 9:00 hod.
Hlavní závody: dospělí od 8:30 do 09:30 hod.
Přihláška je platná až po zaplacení startovného. Závodníci, kteří nebudou mít k datu 26.8.2022
uhrazené startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuti a musí se přihlásit jako nově příchozí
v den konání závodu. I když je možné startovné platit na místě, z časových a organizačních
důvodů prosíme o zaplacení startovného online.
Startovné:
Hlavní závod 100 Kč pro dospělé kategorie
číslo účtu pro platbu startovného: 94-3412641/0710
Dětské závody:
Bez povinného startovného.
Startovné je symbolické, pokud chcete přispět na Slešťůvku více, je to formou zaplacení vyššího
startovného podle vašeho uvážení možné. Děkujeme všem donátorům.
Aktuální informace k závodu, pravidla a propozice:
www.obecveverskabityska.cz
www.mestopodhrademveveri.cz
vedoucí závodu: Jarmila Novotná, tel. 603 41 40 67, jarmilanovotna 376@gmail.com

Popis hlavní trasy 5/10 km
Hlavní trasa závodu vede různými terény, převážně po lesních nebo zpevněných cestách.
Výškové převýšení trasy je 120 m, ale na trase se nevyskytují místa s extrémním stoupáním.
První část závodu vede po polních a lesních cestách v lese „Za Obreitrovými“. Z lesa seběhnete
znovu k Bílému potoku, který překročíte po lávce „Za garážemi“. Budete pokračovat směrem
do Údolí Bílého potoka, za chovnými rybníky je otočka trasy, pokračujete stezkou „Za vilami“
až k hájence a okolo Kašparcovy louky zpět do ulice Na Bílém Potoce.
Závěrečná část závodu vede po místní komunikaci, kde bude regulovaný provoz. I tak prosíme
běžce o dodržování pravidel bezpečného provozu a oblečení s reflexními bezpečnostními
prvky. Vhodná je terénní obuv.
Trasa závodu bude značená a na klíčových bodech trasy budou pořadatelé. Okruh měří 5 km.
Trasa je shodná pro 5 i 10 km, 10 km se běží dvěma okruhy.
Trasy dětských závodů
Trasy do 1000 m povedou ulicemi Na Bílém Potoce.
Pravidla závodu Běh pro Slešťůvku 2022
• Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení fyzické i psychické připravenosti
na závod.
• Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů nebo
zákonného zástupce.
• Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti
se závodem.
• Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů.
• Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem, jinak nebude v cíli
klasifikován.
• Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat,
jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
• Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu, čipy jsou majetkem
pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru
časoměřičům. Neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli, je pořadatel oprávněn
vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- Kč.
• Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří absolvují celou trasu.
• Pořadatel může použít poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě
chráněna ve smyslu platného zákona.
• Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný
podpis účastníka na papírové přihlášce.
• V případě živelné pohromy, epidemie nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se
startovné nevrací.
• Účastník akce registrací do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny
podmínky pro účast na hromadných akcích, které se týkají onemocnění Covid-19 platných
k datu závodu.
• V případě neúčasti se startovné nevrací.
• Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na
fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Běh pro Slešťůvku (dále jen „závod“),
pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na
rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích
a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace
a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů
souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové
stránce organizátorů závodu a na facebookovém profilu organizátora závodu, případně
též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5

let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci
určitých výrobků nebo značek.
Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše
uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.

