Závod v plánovaném termínu připravujeme. Počet účastníků a formát závodu
budou uzpůsobeny aktuálním vládním nařízením. Všichni účastníci jsou
povinni řídit se nařízeními vlády týkajících se onemocnění Covid-19.
Pro aktuální informace sledujte náš web nebo FB.

Pořadatel:
MOVOMAL z.s. ve spolupráci s AC Mariánské Lázně a za podpory města Mariánské Lázně
Datum:
Sobota 11. 7. 2020
Místo:
Mariánské Lázně, start závodu je ve Sportovním areálu Viktoria Mariánské Lázně
Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu:
Pavel Knára
Hlavní rozhodčí:
Stanislava Blovská
Přihlášky:
Podávají závodníci prostřednictvím webu http://sparun.wz.cz. Ukončení online registrace je
ve čtvrtek 9.7. ve 23.59 hod. Startovné činí 100,- Kč při platbě předem, na místě pak 200,Kč. V dětské kategorii je startovné při online registraci zdarma, na místě 50,- Kč. Přihlášení
na místě je možné do 12.30 hod pro dětské závody, hlavní závod do 13.00 hod.
Kategorie:
Muži – absolutní, M19 (do 19 let), M39, M49, M59, M60+
Ženy – absolutní, W19 (do 19 let), W39, W49, W59, W60+
V obou kategoriích je přípustný start staršího žactva, dorostu a juniorů.
V rámci závodů proběhnou i dětské běhy.
Kategorie jsou:
starší žáci (žákyně) 2005-2006:
1400 m
ml. žáci (žákyně) 2007-2008:
1400 m
starší předžáci (předžákyně) 2009-2010: 1000 m
mladší předžáci (předžákyně) 2011-2012: 1000 m
přípravka 2013 a mladší:
400 m
Závodní kancelář:
Bude otevřena v sobotu 11. července 2020 v areálu od 11.00 hod. Prezentace a výdej
startovních čísel a čipů bude ukončeno ve 12.30 pro dětské závody a ve 13.00 pro hlavní
závod. Startovní čísla jsou nevratná.
Časový pořad:
11.00 prezentace závodníků, výdej startovních čísel
12.50 zahájení závodu
13.00 přípravka 2013 a mladší: 400m
13.10 mladší předžáci a předžákyně (2011 - 2012): 1000 m
13.10 starší předžáci a předžákyně (2009 – 2010): 1000 m
13.25 mladší žáci a žákyně (2007 - 2008): 1400 m
13.25 starší žáci a žákyně (2005 – 2006): 1400 m
14.00 start hlavního závodu
15.30 vyhlášení vítězů

Popis trati:
Trasa závodu je vedena po písčitých a asfaltových cestách ve městě Mariánské Lázně.
Vhodná obuv: maratónky
Trasa závodu:
Start/cíl ve Sportovním areálu Viktoria Mariánské Lázně, Rudolfův pramen, Ferdinandův
pramen, parkem ke knihovně, po chodníku k poště, do kopce na Anglickou ulici, Nové Lázně,
společenský dům Casino, kolonáda, Mírové náměstí, Hlavní třídou k hotelu Cristal, knihovna,
Ferdinandův pramen, areál Viktoria (+ 1 okruh na dráze 400m). Dle možností bude trasa
ohraničena páskou a tam, kde to nebude možné, stejnobarevnými fábory a značením na
silnici (chodníku). Na potřebných místech bude během závodu uzavřena doprava. Celková
délka tratě je 6400 m.
Dětská kategorie - start/cíl ve Sportovním areálu Viktoria Mariánské Lázně, Ferdinandův
pramen a zpět (1000 a 1400m), přípravka 1 okruh na atletické dráze (400m).
Zázemí běžců:
V areálu Viktoria: mužské a ženské šatny
Ceny:
Sudy piva, víkendové pobyty v luxusních hotelech, vouchery na nákup sportovního zboží a
další.
Malá odměna pro každé startující dítě
Kontakt:
Pavel Knára, tel.: 603 716 860, pavel.knara@email.cz

http://sparun.wz.cz/

