
Velmi děkujeme všem, kteří svým příspěvkem umožnili 
2. Brnišťský půlmaratón uskutečnit

ZOD Brniště, a.s., PROMINENT CZ s.r.o., PPF – Partner in Pet Food 
CZ s.r.o., SAMIR KYSANÉ ZELÍ s.r.o., VÁCLAV BARTOŠ – ELEKTRO, 

SKLÁRNA AJETO Lindava, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Doplňující informace:
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na půlmaratonu. 
V   mužských kategoriích VM40 (ročníky nar. 1975 – 66), VM50   
(r. 65 – 56) a VM60 (r. 55 a st.), v ženských kategoriích VŽ35 (r. 80 
- 71), VŽ45 (r. 70 – 61) a VŽ55 (r. 60 a st.). Vyhlášeny budou pou-
ze kategorie s min. 2 účastníky, kteří dokončí závod. Veřejný běh 
je vypsán na trati 3000 m, masky vítány. Předávky štafet č. 1 a 3 
jsou u fotbalového hřiště ve Velkém Grunově. Předávka č. 2 bude 
v  areálu Lesní zátiší. Po vyhlášení vítězů, vylosování tomboly, 
oheň a opékání produktů PROMINENT.

Podralský nadační fond ZOD
Podralský nadační fond ZOD byl založen společností ZOD Brni-
ště a.s. jako nástroj společenské odpovědnosti firmy. Podporuje 
všestranný rozvoj regionu Podralsko a přispívá ke zvýšení jeho 
atraktivity pro život místních obyvatel, pro návštěvníky i pro pod-
nikání. Svou činností inspiruje obyvatele regionu k aktivitě a pro-
bouzí jejich zájem o lokální dění.

Orientační program a délky tratí:
8:30h prezence v prostorách startu a cíle
9:30h drobotina 2  do 5 let 50m
9:40h drobotina 1  6-7 let 100m
9:50h přípravka 2 dívky 8-9 let 300m
10:00 přípravka 2  chlapci 8-9 let 300m
10:10h přípravka 1  dívky 10-11 let 600m
10:20h přípravka 1  chlapci 10-11 let 600m
10:30h mladší žákyně  12-13 let 900m
10:40h mladší žáci  12-13 let 900m
10:50h starší žákyně  14-15 let 2000m
  starší žáci  14-15 let 2000m
11:00h dorostenky  16-17 let 3000m
  dorostenci  16-17 let 3000m
11:00h juniorky  18-19 let 3000m
  junioři  18-19 let 3000m
11:00h ženy čtvrtmaraton 20 a více let 10550m
  muži čtvrtmaraton 20 a více let 10550m
11:00h ženy půlmaraton 20-34 let 21100m
   VŽ 35 35-44 let 21100m
   VŽ 45 45-54 let 21100m
   VŽ 55 55 a více let 21100m
  muži půlmaraton 20-39 let 21100m
   VM 40 40-49 let 21100m
  VM 50 50-59 let 21100m
   VM 60 60 a více let 21100m
11:00h smíšené štafety   4 x 5275m
11:00h veřejný běh   3000m
Časový program může být upraven podle počtu závodníků.
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, ve 
kterém závodník dovrší uvedený věk.
Šatny, toalety: v prostorách startu a cíle
Startovné: 3 km  30 Kč, čtvrtmaraton 50 Kč, půlmaraton 
100 Kč, štafeta 200 Kč, ostatní zdarma.
Placené startovné je slosovatelné !
Ceny: první tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu
Občerstvení: možné v prostorách startu a cíle.

Informace:
Petr Kopřiva, Tel.: +420 487 762 544
e-mail: skjvp@seznam.cz, www.podralsko.cz 
facebook: Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD, obec Brniště a Sportovní klub 
ZŠ Jablonné v Podještědí vás srdečně zvou na

sobota 25. 4. 2015
v 9:30 v areálu Lesní zátiší, Brniště

2. ročník

Pro děti k dispozici dětský koutek, tvořivé dílny a zábavné aktivity 
podporující zdravý životní styl. Dětská minidiskotéka.

.




