
POŘADATEL: TRI LIFE o.s., IČ: 22876910

TERMÍN ZÁVODU: 31.12. 2011

MÍSTO ZÁVODU: Zlín – Vršava, vedle tenisového areálu 

TRATĚ: asfaltová cyklostezka směrem na Zlín-Kostelec

1. půlmaraton (4 X 2,6375 km a zpět)

2. čtvrtmaraton (2 X 2,6375 km a zpět)

DĚTI: 2003 a mladší 200 m
2002-2004 500 m
1999-2001 1000 m
1996-1998 2000 m 

Prezentace: 12. 11. 2011 od 13:00–14:00 hod v Mizuno trucku za hlavním vstupem do areálu BVV.

REGISTRACE: http://www.trilife.cz/Kontakt
(jméno, datum narození, klub, vybraná trať)

Registrace až na místě je sice možná, negarantujeme však přidělení 
startovního čísla a zařazení do výsledkové listiny  

PRAVIDLA: Závod se koná dle pravidel atletiky. 
Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  diskvalifikovat 
závodníky znečišťující okolí. 

STARTOVNÉ: DOBROVOLNÉ

Vaše  případné  příspěvky  použijeme  pro  zajištění  akce  Aquatlon 
Zlín /8.4. 2012/, kde se počítá s masovou účastí žáků základních škol 
bez platby startovného

PREZENTACE: OD 9.30 DO 10.30 V TENISOVÉ HALE

START: 11.00 současně ½ maraton i ¼ maraton  

DĚTSKÉ ZÁVODY OD 10.00

SILVESTROVSKÝ BĚH

PROPOZICE

http://www.trilife.cz/Kontakt


OBČERSTVENÍ: každých cca. 2,5 km 
čaj, jonťák, voda, čokoláda, jablko, banán 
Jsme ekologicky laděný klub, proto vezmete-li si kelímek 
s nápojem, musíte ho rovněž na stejném místě odložit, 
v případě odhození kelímku budete diskvalifikováni.
 

ČASOVÝ POŘAD: 9.30 – 10.30 presentace 
10.00 – 11.00 start dětských závodů
11.00 start hlavních závodů (½ a ¼)
12.30 vyhlášení ¼ 
13.00 vyhlášení ½ a tombola
13.15 silvestrovské posezení s rautem 

/pro členy TRI LIFE a zvané hosty/
 

KATEGORIE: M20 – muži junioři (ročník 1992 a mladší) 
Z20 – ženy juniorky (ročník 1992 a mladší)
M39 – muži do 39 let (ročník 1972–1991) 
Z34 – ženy 20–34 let (ročník 1991 – 1977)
M49 – muži 40–49 let (ročník 1971–1962) 
Z44 – ženy 35–44 let (ročník 1976 – 1967)
M59 – muži 50 a starší (ročník 1961 a starší) 
Z45 – ženy 45 let a starší (ročník 1966 a starší)

UPOZORNĚNÍ: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá 
za zdravotní stav způsobilý pro příslušný běh. 
Za zdravotní stav dětí odpovídají rodiče.

ŘEDITEL ZÁVODU: Vilém Čejka, 608 461 180

MÍSTO STARTU A PREZENTACE X MAPKA BĚHU

Přejeme příjemný pocit z pohybu a

 


	

