
PROPOZICE 
 
 
 
 
 
NIGHT GLADIATOR RACE JOSEFOV 2017 
3 km a více jak 10 překážek 
 
TERMÍN: pátek 1. září 2017  
MÍSTO: Vojenská pevnost Josefov, Jaroměř  

PREZENCE K ZÁVODU:  pátek 1. září 2017 17:00 - 21:00 h v centru závodu 

MĚŘENÍ A VÝSLEDKY ZÁVODU:  měřeno pomocí čipů 

PARKOVIŠTĚ:  poblíž centra závodu (zdarma) 

ŠATNY, OBČERSTVENÍ, ÚSCHOVNA:  poblíž centra závodu (zdarma) 

UBYTOVÁNÍ:  kemp v centru závodu (zdarma) 

CENY:  věcné ceny a poháry v hodnotě 30.000,- Kč 

STAVITELÉ TRATI:  Reprezentanti ČR z Mistrovství světa a Evropy v adventure race 
(nejtěžší závody na světě). 

KAPACITA ZÁVODU VE VŠECH KATEGORIÍCH:  500 míst (pátek 1. září 2017) 

KATEGORIE: 

1.  JEDNOTLIVCI: 

  

M - Muži do 39 let (1999 – 1978) 

M2 - Muži 40 a více let (1977  a starší) 

Z - Ženy do 39 let (1999 – 1978) 

Z2 - Ženy 40 a více let  (1977  a starší) 

JM - Junioři (2000 -2003) 

JZ - Juniorky (2000 -2003) 

  

 

2.  SMÍŠENÉ DVOJICE:  

MIX  (Muž + Žena) 

  

 



INTERVALOVÝ START: 
● Každých X vteřin bude startovat jeden závodník nebo jedna dvojice 
● Váš startovní čas Vám bude přidělen týden před závodem. 
● První závodníci budou startovat v ........ 
● Přidělené startovní časy jsou neměnné!  
● Řazení na start - dle času přihlášení a zaplacených registrací. 
● Pořadatel si vyhrazuje právo na přidělení prvních 50 čísel dle vlastního uvážení. 

 

POZNÁMKY:  

Vyzvednutí startovní tašky vždy nejpozději 1 hodinu před vlastním startem. 

Při prezentaci cizí osoby musíte předložit VLASTNÍ občanský průkaz!!! 

SPOLEČNÝ START: Pokud chce startovat více běžců za sebou, je nezbytné, aby se 

1. všichni registrovali v jeden den 

2. v přihlašovacím formuláři vepsali jména do kolonky: Chci startovat společně s: 

3. všichni vepsali i stejný název týmu. V opačném případě nemůžeme garantovat startovní 
čísla po sobě. Pokud se chcete dohlásit dodatečně k týmu, který je již registrován, 
kontaktujte nás prosím na olga.sinkovska@sportvisio.cz. Zrušíme Vaše registrace, nově se 
všichni registrujete znovu a platby převedeme. O původní umístění ve startovní listině ale 
přijdete. Díky za pochopení. 

V opačném případě nemůžeme garantovat startovní čísla po sobě. Díky za pochopení. 

  
 


