Pivní míle Hranice 2021 – informace k závodu
Vypij pivo, uběhni kolo. To celé čtyřikrát.
Vezmi kamarády a přijď si to užít, nebo je nech doma a utkej se o trůn s pivní
elitou. Po závodě všichni dohromady oslavíme léto s grilem, výčepem a
koncertem místních umělců.
Běží se na atletické dráze formátem:
• Start
A hned první pivo
► 400m (1 kolo)
Druhé pivo
► 400m
Další pivo
► 400m
Ještě jedno pivo
► 400m
• Cíl, poslední kolo doběhneš přímo do cíle
Dohromady je to 1609 metrů (jedna míle).
Pokud zvracíš, máš jedno trestné kolo navíc, už bez piva.
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• Místo: Stadion SK Hranice, Žáčkova 1442, Hranice
• Datum: sobota 10. července 2021
• Ředitel závodu: Vojtěch Podjukl, e-mail: pivnimilehranice@gmail.com
• Časový pořad:
Počet běhů upravíme počtu přihlášených. Časový pořad je tedy orientační. Jistý
je čas prezentace, elitního běhu a 2. běhu. Pak se uvidí, jak budeme stíhat.
Časový pořad:
14:45 - 15:45 Prezentace (vyzvednutí startovního čísla)
16:00 Elitní běh
16:30 2. běh
17:00 3. běh
17:45 Štafety
19:00 Vyhlášení
• Přihlášky jednotlivců: https://1url.cz/@pivni_mile_jednotlivci
• Přihlášky štafet: https://1url.cz/@pivni_mile_stafety

• Startovné pro jednotlivce:
150,- při přihlášení a platbě do 10. 6.
200,- při přihlášení a platbě do 8. 7.
- potom je ještě možnost přihlášení a zaplacení startovného na místě v den
závodu za 250,-. Zásoby piva nakoupeného navíc nejsou nekonečné, proto je
omezená i kapacita pro přihlašování na místě a je lepší se přihlásit předem.
• Startovné pro štafety:
250,- při přihlášení a platbě do 10. 6.
300,- při přihlášení a platbě do 8. 7.
- potom je ještě možnost přihlášení a zaplacení startovného na místě v den
závodu za 300,-. Zásoby piva nakoupeného navíc nejsou nekonečné, proto
kapacita pro přihlašování na místě omezená a je lepší se přihlásit předem.
• Kategorie:
1) muži bez rozdílu věku a zařazení do běhu
2) ženy bez rozdílu věku a zařazení do běhu
3) štafety - bez rozdílu pohlaví a věku, běží se jako zvláštní závod na konci
programu
• Vyhlašování: vyhlašují se první tři muži, první tři ženy a první tři štafety
• Ceny: Věcné podle možnosti pořadatele
• Občerstvení: gril u dráhy, výčep a brambůrky v občerstvení Gól pod tribunou
• Šatny a sprchy: nad tribunou vlevo
• Pivo: v ceně startovného je 4 x pivo BrouCzech 0,355ml. Je možné závodit i s
vlastními pivy, pokud splní pravidla níže. Pokud máte zájem běžet s vlastními
pivy, napište do přihlášky ke jménu poznámku VLASTNÍ PIVO. Startovné
budete mít o 50,- levnější a před startem zkontrolujeme, jestli vaše pivo splňuje
pravidla pivní míle.
• Otvíráky: každý dostane v ceně startovného vlastní pamětní otvírák (každý
jednotlivec i každý člen štafety), je možné běžet i s vlastním
• Seznam startujících: bude průběžně zveřejňován na Fb události
• Zařazení do běhů: v prvním běhu bude startovat maximálně 18 závodníků s
nejrychlejšími časy, kteří o to zároveň budou stát. Další účastníky rozřadíme
podle soutěživosti a rychlosti do dalších běhů

• Nealko pivo: pokud nemůže pít, ale chcete i tak běžet, napište v přihlášce do
kolonky „jméno a příjmení“ poznámku NEALKO PIVO. Zaplatíte o 50,- nižší
startovné, poběžíte mimo soutěž a nealko pivo si musíte donést sami.
• Závod štafet: poběží se na konci programu
- štafeta se skládá ze čtyř běžců, každý pije 1 pivo a běží 1 kolo
- předává se plácnutím
- člen štafety otvírá pivo ve chvíli, kdy ho předávající člen plácne, není potřeba
si předávat otvírák
Zákaz účasti osob mladších 18 let. Pokud nepoběží s nealkoholickým pivem.
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Pravidla závodu:
Každý závodník pije 4 piva a běží 4 okruhy na atletické dráze (délka okruhu
400m)
Před začátkem každého z kol se pije jedno pivo, na to je vymezeno pásmo
dlouhé 10m (10m před cílovou čarou), tzv. picí zóna
Celková délka závodu je 1609,4m = 1 míle
(4x400m okruh + 9,4m picí zóny před začátkem 1. okruhu)
Start
1 pivo, 400m
1 pivo, 400m
1 pivo, 400m
1 pivo, 400m
Cíl
Ihned po startovním výstřelu se pije první pivo, potom se vybíhá do prvního
kola. Poslední čtvrté pivo se pije před začátkem posledního čtvrtého kola, potom
už se jen dobíhá do cíle.
Pivo musí být v plechovkách nebo lahvích, min. obsah alkoholu je 5%, min.
objem každého piva je 355ml.
Pivo nesmí být otevřeno dřív, než se závodník dostane do desetimetrové picí
zóny
Pokud závodník zvrací před dokončením závodu, běží 1 trestné kolo navíc (něco
jako v biatlonu)
Závod je pořádán podle oficiálních pravidel Beer
Mile http://www.beermile.com/rules

