sídlo: Čs. armády 921/77, Kraslice, 35801
IČO: 034 37 809
tel.: 774 279 077, 776 118 674
bankovní spojení: č. ú. 107-8780240297/0100

PROPOZICE

Kraslická desítka – běh
1. ročník
Pořadatel:

Nadační fond Ještěřice a město Kraslice

Termín:

sobota 8. října 2016 od 17:00 hodin (registrace od 15:00 hodin)

Princip:

Kraslická desítka aneb sestra desítky přeštické aneb podzimní běh dolními
Kraslicemi a krapet krosu lesíkem.
Výtěžek z akce bude použit na činnost Nadačního fondu Ještěřice v souladu
s jeho statutem.

Místo:

Kraslice – náměstí T. G. M. = start a cíl

Parkování:

V Kraslicích je možné parkovat pouze na vyhrazených místech, nikoliv
u silnice – v mapce jsou znázorněna pro náměstí T.G.M. velice pohodlně
dostupná parkoviště:
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Činovníci závodu:

ředitelka:

Miluše Merklová
tel.: 774 279 077, e-mail: nf.jesterice@gmail.com

rozhodčí:

Zuzana Soukupová, Andrea Krýzlová, Jana Kortusová

Typ trati:

Trať vede z náměstí do kopce sadovou cestou, z kopce přes schody pod
nemocnici, dále do kopce po silničním asfaltu do Jiráskovy ulice, poté
po vyšlapané celkem rovinaté lesní úzké stezce až na předměstí,
z kopce dolů a podél hlavní silnice po luxusních chodnících zpět
po docela rovince až na náměstí T. G. M. Tento okruh činí
cca 4,1 km. Závodníci na „5 km“ ho poběží jednou a závodníci
na „10 km“ poběží okruh dvakrát (tj. cca 8,2 km).

Zvláštní forma:

Zvláštní ocenění bude patřit těm, kdo pobaví Ještěřice svou nezvyklou
běžeckou výstrojí či nestandardním úborem 

UPOZORNĚNÍ:

POZOR!!! – z chodníku před náměstím T.G.M. bude nutno po
startu a pro doběh do cíle přetnout hlavní silnici !!! Na místě
přeběhu bude pořadatelská hlídka zastavovat vozidla, ale přesto je
nutné dbát na vlastní bezpečnost !!! BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM !!!

Trasa:

1 okruh (oranžově):

Nastoupání:

v 1 okruhu cca 120 m

Výškový profil:

1 okruh:
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Dětská trať:

PRO 1. ROČNÍK ZÁVODU ZRUŠENA A NAHRAZENA BUĎ
DĚTSKOU ŠTAFETOU POD DOHLEDEM RODIČŮ A HROU
ČLOVĚČE UTÍKEJ NA NÁMĚSTÍ (HRA I PRO DOSPĚLÉ)
cca 500 m

- pro děti do 15 let
- bude vyznačena a organizátorsky zabezpečena
- v bezprostřední blízkosti náměstí T.G.M.

Startovné:

závodníci starší 15 let – 100 Kč / přihlášení na místě – 150 Kč
děti do 15 let – zdarma
ČLOVĚČE UTÍKEJ! – 10 Kč / hráč (věkově nerozlišeno)
Platba:
STARTOVNÉ SE PO POTVRZENÍ REGISTRACE ZÁVODNÍKA
(e-mailem) ZAPLATÍ DLE OBDRŽENÝCH POKYNŮ NA ÚČET
NF JEŠTĚŘICE.

Registrace:

- od 1. září 2016 do 5. října 2016
- registrační formulář na internetu: http://nadacni-fond-jesterice.cz/
(jméno, příjmení, datum narození, e-mail, zvolená trať)
- děti na dětské starty se předem neregistrují, zazávodí si všichni dětští
zájemci, kteří budou včas na místě
- přihlášení je platné po obdržení registračního e-mailu ze strany
pořadatele
- v potvrzovacím e-mailu budou zaslány i potřebné údaje pro zaplacení
startovného ve výši 100 Kč (děti do 15 let zdarma) na účet pořadatele
- startovné je nutné uhradit nejpozději do 6. 10. 2016.
- startovní číslo přihlášený závodník obdrží na místě v den závodu
v době registrace
- přihlášení závodníků v den závodu na místě v době registrace bude
možné (za zvýšené startovné - á 150 Kč)

Kategorie:

M15, M40, M60+, Ž15, Ž40, Ž60+, dětské běhy štafety
Zvláštní ocenění bude patřit těm, kdo pobaví Ještěřice svou nezvyklou
běžeckou výstrojí či nestandardním úborem 

Časový harmonogram:
1)
2)
3)
4)

Registrace:
na náměstí T.G.M.
Výklad trati:
na náměstí T.G.M.
START:
na náměstí T.G.M.
Dětské starty:
na náměstí T.G.M.
ČLOVĚČE UTÍKEJ!
5) Vyhlášení:
na náměstí T.G.M.
6) Afterpárty:

FreeClub Kraslice
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15:00 – 16:30 hod.
16:40 hod.
17:00 hod.
17:15 – 18:00 hod.
15:20 - vyhlášení
20 min . po posledním,
nejpozději v 19:30 hod.
20:00 hod.
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Průběh a pravidla:
1) Startuje se na vlastní nebezpečí a přihlášením se závodník
zavazuje respektovat pravidla závodu.
2) Děti a mládež do 18 let se registrují v doprovodu zákonného
zástupce, pořadatel není zodpovědný za závodníky mladší 18 let.
3) Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví
a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.
4) Startovní číslo závodník nevrací.
5) Časový limit pro 5 km i 10 km a štafety je 2 hodiny.
6) V druhé polovině vymezeného časového průběhu závodu je
nutno dbát zvýšené opatrnosti z důvodu stmívání.
7) V 19:00 hod. bude závod ukončen a poté již nebude trať
zabezpečena pořadateli.
8) Fotografie a video záběry pořízené během závodu mohou být
pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
9) Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic, pravidel a časového
harmonogramu, budou-li to vyžadovat povětrnostní podmínky
či jiné závažné důvody.
10) Emailová adresa závodníka bude užita pro zasílání informativních
zpráv o novinkách závodu a dalších akcích pořádaných pořadatelem
11) Závod se uskuteční za každého počasí.
Stravování:

Na náměstí T. G. M. bude zajištěn prodej občerstvení.

Zázemí:

WC, převlékárna, úschovna batohů

Zabezpečení závodu:
1) Každý startuje na vlastní nebezpečí.
2) Přeběhy silnice a křižovatky budou zajištěny pořadatelskými
hlídkami.
3) Na trati závodu budou umístěny hlídky s občerstvením (vodou).
4) Závod je řádně povolen Policií ČR a Městským úřadem Kraslice.
5) V druhé polovině vymezeného časového průběhu závodu je nutno
dbát zvýšené opatrnosti z důvodu stmívání.
6) Z chodníku před náměstím T.G.M. bude nutno pro doběh do cíle
přetnout hlavní silnici. Na místě přeběhu bude pořadatelská hlídka
zastavovat vozidla, ale přesto je nutné dbát především na vlastní
bezpečnost.
Podrobnější info:

zástupci pořadatele: http://nadacni-fond-jesterice.cz/kontakty/

Protesty:

Protesty se podávají do 30 minut po vyhlášení výsledků u rozhodčích,
a to s vkladem 300 Kč. Při zamítnutí protestu vklad propadá
ve prospěch pořadatele.
Miluše Merklová
ředitelka her
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