ŘÍJEN

04
START:

9:30 hod.

MÍSTO:
IVAŇ - NÁVES 193 m.n.m.

TRAŤ:

43 - 45 KM

CÍL:
RADIOLOK. ST. SKALKY,
RADAR 730 m.n.m.

LIMIT: 6,5 hod.

PŘES OKRES PROSTĚJOV
3. ročník vytrvalostního amatérského závodu pro běžce-jednotlivce i týmy
formou štafety. Štafetu tvoří 2-3 členná družstva, přičemž z družstva vždy
alespoň jeden člen musí běžet, zbytek jede na kole nebo koloběžce.
Intervaly střídání nejsou stanoveny. Trasa je libovolná. Doporučená trasa,
mapka a průvodce budou na stránkách www.mkprostejov.cz Na trati je
pouze jeden kontrolní bod s občerstvovací stanicí - rybník Hamry před
Repešským žlebem (voda, ionťák, banán, sojový suk, hrozinky, sůl,
čokoláda). Veškeré další občerstvení si zajišťuje každý sám. Sólo běžec
může mít doprovod na kole. Dodržování pravidel si hlídá každý sám. Každý
účastník je povinen mít u sebe telefon a nahlásit na startu číslo, na které je
možné se mu dovolat.
Registrace na www.mkprostejov.cz Těšíme se na vás! RUN FREE!
Ředitel závodu: Martin Plachý, 774 117 743
Maratonský klub Prostějov o.s., Ječná 35, 796 01 Prostějov
www.mkprostejov.cz
maratonec@mapconsulting.cz
‣ Partneři Maratonského klubu Prostějov

PROGRAM:
09:00 Registrace k závodu
09:20 Instrukce k závodu a trati
09:30 Start závodu
STARTOVNÉ:
80,- Kč při registraci a platbě předem
100,- Kč při registraci na místě
Doprava na start 30Kč + 10Kč kolo
Doprava z cíle 50Kč + 10Kč kolo
Odvoz věcí v označeném batohu ze startu
do cíle zajištěn.

Trasa (doporučená):
Ivaň-Hrubčice-Kralice-Prostějov-Mostkovice-Plumlov-Žárovice-Hamry-Repechy-Protivanov-

Skalky

Doprava na start (pouze pro přihlášené s nahlášenou dopravou do 1.10.2015):
Přihlášené běžce i cyklisty odváží MK Transporter z parkoviště u Lidlu na Újezdě v Prostějově v
8:15 a 8:40 (snažte se všichni s koly přijít na 8:15)
Doprava z cíle (pro běžce a štafety přihlášené do 1.10.2015 zajištěna, pro příchozí po dohodě s
rizikem čekání v Benešově na obrátku vozidel): průběžně po doběhu, zahájení odvozů od
restaurace Morava v Benešově cca ve 14:30.
POZOR:
Na Skalky není možno dojet autem a aktivní účastníci po doběhu a základním občerstvení, které dostanou
v cíli (díky zvláštnímu povolení pro pořadatele), se přesouvají do Benešova do restaurace Morava (hlavní
křižovatka, cca 1km). Vyhlášení vítězů bude ve 14:00 u radarové stanice SKALKY.
Akce probíhá za plného silničního provozu a účast je na vlastní nebezpečí, organizátoři nepřebírají
odpovědnost za zranění či škody na majetku související s účastí na této akci. Každý účastník svým
přihlášením potvrzuje tyto podmínky a přebírá plnou zodpovědnost za účast v tomto běhu.

