
Okolo Městských skal - 31.05.2021

   

ZÁVOD

Název Okolo Městských skal
Pořadatel Šumperská sportovní. z.s.
Sport Běh
Den 31.05.2021
Popis
Stát Česká republika
Místo konání Šumperk
Web eventu https://sumperksportovni.cz/terminova-listina/

ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ AKCE

Název Okolo Městských skal
Datum konání 12.05.2021 - 31.05.2021
Finanční ceny
Popis události Virtuální závod zařazený do Šumperská sportovní Virtual Run series určený

pro všechny sportovce.

START(Y)

Název Start Cíl
Okolo Městských skal

ORGANIZAČNÍ ROLE

Hlavní rozhodčí Jaromír Vondra
Vedoucí registrace Radek Hejný
Ředitel eventu Ladislav Sebök

SÉRIE

Název série Pořadatel
Šumperská sportovní Virtual run series Šumperská sportovní. z.s.

DISCIPLÍNY

1. Běh terén 10,00 km

VYPSANÉ KATEGORIE

Kategorie závodu
Juniorky 16-19

Ženy 20-29
Ženy 30-39
Ženy 40-49
Ženy 50-59
Ženy 60-99

https://sumperksportovni.cz/terminova-listina/
/Web/Zavody/DetailSerie/Index/EU5MPY?zpetUrl=%2FWeb%2FZavody%2FDetailZavodu


Junioři 16-19
Muži 20-29
Muži 30-39
Muži 40-49
Muži 50-59
Muži 60-99

Kategorie závodu

STARTOVNÉ

06.04.2021
31.05.2021

Všechny
kategorie 100,00 Kč

Přihlášení na místě Ne

PODROBNÉ PROPOZICE ZÁVODU

Šumperská sportovní Run series
Běh okolo Městských skal - 1. ročník

„Být zdravý a fit není hloupý nápad nebo trend, ale životní styl.“
 

Virtuální závod pro všechny bude probíhat od středy 12. 05. 2021 do pondělí 31. 05. 2021 a je zařazen do Šumperské
sportovní Run series.
Pořadatel akce: Šumperská sportovní, z.s.,
Kontakt: info@sumperskasportovni.cz
Popis akce: První ročník virtuálního závodu se zaměřením na zdravý pohyb v přírodě je situován okolo Městských skal.
Trať vede po zpevněných asfaltových a lesních cestách. Start a cíl závodu je na ulici Reissova při vjezdu do Sanatorky
Trasa vede stoupáním do kopce okolo lomu a dále na rozcestí prudce doleva na žlutou turistickou značku, po které se
dostaneme k rozcestí Nad skálami a pokračujeme po žluté značce až na rozcestí Nad lomem, kde se bude točit doprava
a kolemn lomu dolů do cíle. Kategorie jsou dle propozic.
Místo: Šumperk, GPS poloha startu N49.9794297, E16.9779697
Časový harmonogram: středa 12. 05. 2021 – pondělí 31. 05. 2021
Registrace:https://sumperksportovni.cz/terminova-listina/
Startovné závodu: 100,-Kč, součástí startovného je .
Mapa závodu: https://mapy.cz/s/fekufezuve
ONLINE REGISTRACE - Registrace probíhá přes online registrační formulář.
Od 12. března 2021 do 31. března 2021 bude probíhat registrace. Po registraci se můžete postavit na start, zapnout si
stopky a oběhnout závodní trať. Výsledky budeme průběžně zveřejňovat a 10. dubna virtuálně vyhlásíme 3 nejlepší
závodníky ve všech kategoriích. Diplom bude zaslán elektronicky. Všichni závodníci obdrží účastnický list.
Účastník dává souhlas svou registrací s užitím emailové adresy a se zpracováním a zveřejněním fotografií a videí
pořízených při závodě pro účely organizátora běhu. Registrací souhlasí s pravidly závodu.
Závodu se můžete zúčastnit po registraci a zaplacení startovného. 
Kategorie závodníků
Pro zařazení účastníka závodu do příslušné kategorie je rozhodující jeho věk v den konání závodu.
Muži Věková kategorieŽeny Věková kategorie
Junioři 16 – 19 Juniorky16 – 19
Muži A20 – 29 Ženy A 20 – 29
Muži B30 – 39 Ženy B 30 – 39
Muži C40 – 49 Ženy C 40 – 49
Muži D50 – 59 Ženy D 50 – 59
Muži E60 + Ženy E 60 +

Odkaz na dokument "Souhlas s účastí na sportovních akcích/závodech", který je publikován jako samostatný
dokument.
Ceny: 3 nejlepší ve svých kategoriích, všichni závodníci diplom za účast. Vyhlášení výsledků proběhne virtuálně.
Body za umístění se započítávají do tabulky série.
Měření času závodu se provádí přes aplikaci Orgsu Tracking nebo nahraním GPX souboru.
K tomu, abyste mohli závod absolvovat a my mohli vyhodnotit regulernost vašeho sportovního výkonu je potřeba mít u sebe
chytrý telefon s Androidem nebo iPhone s GPS, zapnutými mobilními daty a nainstalovanou aplikací Orgsu Tracking se
správně nastavenými identiifikačními údaji našeho závodu nebo nahráním trasy pomocí GPX souboru do vašeho profilu.

mailto:info@sumperskasportovni.cz
https://sumperksportovni.cz/terminova-listina/
https://mapy.cz/s/fekufezuve


Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení. Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v
programu a propozicích.


	Okolo Městských skal - 31.05.2021
	ZÁVOD
	ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ AKCE
	START(Y)
	ORGANIZAČNÍ ROLE
	SÉRIE
	DISCIPLÍNY
	VYPSANÉ KATEGORIE
	STARTOVNÉ
	PODROBNÉ PROPOZICE ZÁVODU


