
23. kvìtna 2021

První bìžecký závod centrálními Brdy
urèený široké sportovní veøejnosti.

intervalový start na høišti
v Bohutínì (u Pøíbrami)

prezentace

dùležité informace

Brdská 25 - vytrvalostní závod o délce 25 km centrálními Brdy

Brdská 12 - závod o délce 12 km pro širokou sportovní veøejnost

Nordic Walking Brdy - ve stylu nordic walking o délce 12 km

Cruiser Race Brdy - závod s koèárky o délce 12 km

www.brdskypohar.cz (s uvedením požadovaného èasu startu)
nebo na místì (poøadatelem bude pøidìlený nejbližší volný startovní èas)

od 9.00 hod. - starty po 1 min.  po 1 závodníkovi 

l dìtské závody jsou letos zrušeny
l vyhlášení nebude, výsledky budou zveøejnìné na www. brdskypohar.cz
l parkování je povoleno jen na místech k tomu urèených poøadatelem
    a za dodržování jeho pokynù
l na start se závodník dostaví max. 5 min pøed svým startovním èasem
l mìøící èip dostane tìsnì pøed startem, odevzdá ho po dobìhu
l po dobìhu musí do 5 min opustit vyznaèený startovní / cílový prostor
l po dobìhu je možnost se rychle obèerstvit na vlastní náklady
    v místní venkovní restauraci (polévka, pití) pøi dodržování platných pravidel
l závod je bez obèerstovacích stanic, na Toku bude voda v malých PET lahvích
l závodníci NESMÍ nic odhazovat na trati,  pouze na místì s vodou na Toku
l závodníci jsou povinni dodržovat aktuální pravidla naøízené vládou
l startovné je 100,- Kè na všechny závody / 300,- Kè pøi objednání trièka pøedem
l v cíli každý závodník dostane finisherskou medaili a úèastnický diplom
l závod je bez zdravotního zajištìní, závodník se úèastní na vlastní nebezpeèí
l závodník je povinnen mít u sebe bìhem závodu funkèní mobilní telefon pro pøípad nouze

typy závodù

závod je souèástí
(výsledky se zapoèítávají)

23. kvìtna 2021

NOVÁ TRA� S OTOÈKOU NA VRCHOLU TOKU
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N 49°39.728'
E  13°56.133' 

starty

hlavní partneři akce
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