
PROPOZICE 
Městský běh Brandýsem a Boleslaví 2020 

 
Datum:  Sobota 16. května 2020 

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

Start:   Letní kino Houštka (zároveň i cíl), 16:00 (hromadný pro obě tratě). 

Přihlášky: http://mestskybeh.cz/registrace 

Startovné: Do 15. března - 200 Kč, do 30. dubna  - 250 Kč, od 1. května  - 300 Kč. 

Prezentace: Startovní balíčky je možné vyzvednout od 14. května v Infocentru Brandýs. 
V den konání závodu pouze do 14:00. 

Kategorie: Pro obě trasy jsou určené následující kategorie: 
- MA - muži absolutně 
- M17 – muži do 17 let (ročník 2003 a mladší) 
- M39 – muži od 18 do 39 let (ročník 1981 - 2002) 
- M59 – muži od 40 do 59 let (ročník 1961 - 1980) 
- M60+ – muži 60 a více let (ročník 1960 a starší) 
- FA - ženy absolutně 
- F17 – ženy do 17 let (ročník 2003 a mladší) 
- F39 – ženy od 18 do 39 let (ročník 1981 - 2002) 
- F59 – ženy od 40 do 59 let (ročník 1961 - 1980) 
- F60+ – ženy 60 a více let (ročník 1960 a starší) 
- TÝM – smíšené, bez omezení věku (http://mestskybeh.cz/tymy/) 
Rozhodující pro zařazení do kategorie je ročník, nikoli přesné datum. 

Ceny: Věcné ceny. Oceněni 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: Převážná část trati má asfaltový povrch, poběží se ale i po kostkách,  
betonové dlažbě, výjimečně po zpevněné cestě.  

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 letního kina. 

Úschovna:  Zdarma oproti startovnímu číslu. Za cennosti neručíme. 

WC:  Letní kino Houštka, 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. 
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