
PROPOZICE ŠANTOKA RUN 2018

Datum konání: pátek 25.5.2018

Čas závodů:
14:30 – 17:00 Registrace 
16:00 KIDS run 3-6 let 
16:30 KIDS run 7-10 let 
17:30 Šantovka run 6,75km
18:30 Vyhlášení (předpokládaný čas)

Místo a startu a cíle:
Dřevěné molo vedle OC Galerie Šantovka, Šantovka 658, 779 00

Startovné:
100Kč/osoba (celý výtěžek se věnuje Společnosti pro ranou péči)
*v ceně startovného je zahrutý startovací balíček, který obsahuje tričko s logem závodu, raw tyčinku
od Zdrawomlsu a krokoměr od Vitalandu

Popis trasy Šantovka run:
Trasu závodu tvoří 2 okruhy podél řeky Moravy. Závod startuje u dřevěného mola vedle Šantovky,
odkud se běží po cyklostezce přes Švýcarské nábřeží, kolem Dětského centra Ostrůvek a zpět přes
ulici U rybářských stavů a Wittgensteinovu. 

Značení trasy:
Celá trasa bude vymezena barevnými značkami. Před prvním závodníkem pojede jezdec na kole.

Povrch trasy: 
100% asfalt



Popis trasy KIDS run:
Trasu tvoří 500m dlouhý okruh v okolí Šantovky. Zúčastnit se mohou děti do10 let. Kapacita závodu
je maximálně 50 dětí. Startovné je zdarma.

Místo vyzvednutí startovních čísel a registrace:
Registrace je možná od 14:30 – 16:00 na dřevěném molu vedle Šantovky.

Pro Běžce bude zřízena úschovna batohů a pitný režim v     cíli

Doprava:
V obchodním  centru  je  k dispozici  střešní,  garážové  nebo  podzemní  parkoviště  pro  osobní
automobily. Do centra je možné přijet také tramvají č. 3,5 (stanice Šantovka)

UPOZORNĚNÍ
● Závod  je  pořádán  za  plného  silničního  provozu,  proto  je  každý  účastník  povinen  dbát

pravidel  provozu,  dbát  zvýšené  opatrnosti  na  cyklostezce  a  nikoho  svým  pohybem
neomezovat.

● Účast na Šantovka Run je na vlastní riziko. Účastník nebude činit organizátora zodpovědným
za  jakékoliv  požadavky  třetích  stran  na  náhradu  škod  vzniklých  jako  důsledek  účasti
závodníka v závodě. Organizátor nezodpovídá za ztrátu, nebo zničení věcí a zranění bez
ohledu na to, ať k incidentu došlo před začátkem, během nebo po skončení závodu. 

● Šantovka Run je nesoutěžní  běh bez oficiální  časomíry,  nepodléhá oficiálním atletickým
pravidlům


