XXIX. ročník mezinárodního silničního běhu

sobota

14.12. 2019

start v

13.00 hod. v Hodoníně

Trať

dlouhá 12,5 km vede z Hodonína přes Holíč do Skalice

Pořadatelé

Město HODONÍN - Město HOLÍČ - Město SKALICA
ve spolupráci TEZA HODONÍN a ŠK SKALICA

Startovat můžou pouze písemně přihlášení závodníci s platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem ( musí jim být víc jak 15 let ).
Přihlášky musí závodníci odeslat nejpozději do úterý 10.12. 2019 !!!
ČR - elektronicky www.teza-hodonin.cz
SR - elektronicky www.askskalica.com
Startovné

do 30.11. 2019
závodníci z ČR - 250 Kč, ze SR - 8,-EUR
do 10.12. 2019
závodníci z ČR - 300 Kč, ze SR - 10,- EUR
v den závodu při prezentaci závodníci z ČR - 350 Kč, ze SR - 15,- EUR

Prezentace

od 09.00 hod. do 12.00 hod. v budově ZŠ Očovská (tělocvična)
(ve 12.00 hod. bude uzavřena závodní kancelář )

Doprava z Hodonína do Skalice bude zajištěna autobusy od 09.00 hod. do 11.45 hod. v půlhodinových
intervalech (autobusy budou odjíždět z prostoru registrace / parkoviště před tělocvičnou ZŠ Oočovská
Hodonín ).
Šatny

tělocvična ZŠ Očovská

Kategorie

junioři a juniorky
muži, muži nad 40 let, muži nad 50 let, muži nad 60 let, muži nad 65 let, muži nad 70 let,
muži nad 75 a muži nad 80 let
ženy , ženy nad 40 let, ženy nad 50 let a ženy nad 60 let
družstva - atletické oddíly a firmy

Oběd ze startovného bude každému závodníkovi zajištěn v jídelně firmy GRAFOBAL a.s. Skalica, který
bude vydáván od 14.00 hod. do 16.00 hod. .
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 15.30 hod. v kulturním domě ve Skalici a jeho součástí bude i
kulturní program ( cca do 17.30 hod.).
Závod se běží s částečným omezením silniční dopravy. Závodníci běží na vlastní zodpovědnost a jsou
povinni dodržovat pravidla silniční dopravy (běžet po pravé straně silnice). Závodníci musí startovat
v závodních tričkách , které obdrží od pořadatelů při prezentaci ( po závodě jim zůstává ). Každý
závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny v den závodu !!!

Součástí XXIX. ročníku mezinárodního silničního běhu jsou i vložené dětské.

sobota

14.12. 2019

************ ČASOVÝ

PROGRAM ************

11 : 00 - 11:30 hod. prezentace závodníků (radnice MěU Hodonín)
11 : 45 hod. MLADŠÍ HOLKY

( ročník 2012 a mladší )

240 m

11 : 50 hod. MLADŠÍ KLUCI

( ročník 2012 a mladší )

240 m

11 : 55 hod. Mladší PŘÍPRAVKA HOLKY ( ročník 2011 - 2010)

400 m

12 : 00 hod. Mladší PŘÍPRAVKA KLUCI ( ročník 2011 - 2010 )

400 m

12 : 05 hod. PŘÍPRAVKA HOLKY ( ročník 2009 - 2008 )

560 m

12 : 10 hod. PŘÍPRAVKA KLUCI

(ročník 2009 - 2008)

560 m

12 : 15 hod. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

( ročník 2007 - 2006 )

560 m

12 : 20 hod. MLADŠÍ ŽÁCI

( ročník 2007 - 2006 )

560 m

12 : 25 hod. STARŠÍ ŽÁKYNĚ

( ročník 2005 - 2004 )

560 m

12 : 30 hod. STARŠÍ ŽÁCI

( ročník 2004 - 2004 )

560 m

12 : 35 hod. PŘÍCHOZÍ „běh nebo chůze pro zdraví“
ŽACTVO neplatí žádné startovné !!!!!!!!!!!!!!!!

200 m

ON-LINE PŘIHLÁŠKA
XXIX. ročník mezinárodního silničního běhu Hodonín - Holíč - Skalica, 14.12. 2019.
Jméno

...................................................................................

Příjmení

...................................................................................

Datum narození (den/měsíc/rok) ...................................................................................
Adresa bydliště

...................................................................................

Stát (stačí zkratka ČR, SR, PL, HUN …) ......................................................................
Klub/oddíl

...................................................................................

Kategorie

...................................................................................

Kategorie

junior
M - hlavní kategorie ( muži do 39 let)
M50 - muži ( 50 - 59 let, včetně)
M65 - muži (65 - 69 let, včetně)
M75 - muži (75 -79 let, včetně)
Ž - hlavní kategorie (ženy do 39 let)
Ž50 - ženy ( 50 let - 59 let, včetně)
VELIKOST ZÁVODNÍHO TRIČKA
S
M
L




číslo účtu
variabilní symbol
zpráva příjemci

juniorka
M40 - muži ( 40 - 49 let, včetně)
M60 - muži (60 - 64 let, včetně)
M70 - muži (70 -74 let, včetně)
M80 - muži ( 80 let a více)
Ž40 - ženy ( 40 - 49 let, včetně)
Ž60 - ženy ( 60 let a více)
XL

XXL

1753090287/0100
141219
jméno a příjmení za každého zaplaceného závodníka

Podáním přihlášky ručím za svůj dobrý zdravotní stav a zároveň souhlasím se zpracováním a
evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.
Pořadatel informuje všechny účastníky běhu, že z akce bude pořízena fotodokumentace za účelem
prezentace na webových stránkách www.teza-hodonin.cz. Pokud nebudete s pořízením a
zaznamenáváním fotografií své osoby souhlasit, můžete svá práva uplatnit prostřednictvím
kontaktů uvedených na www.teza-hodonin.cz .

Při nezaplacení startovného je přihláška NEPLATNÁ !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Odeslat přihlášku

