
Podralský nadační fond ZOD
Podralský nadační fond ZOD byl založen společností ZOD 

Brniště a.s.. Podporuje všestranný rozvoj regionu Podralsko 
a přispívá ke zvýšení jeho atraktivity pro život místních 

obyvatel, návštěvníků i pro podnikání. 

Popis akce: 
3. ročník závodů v běhu na 21,1 km, 10,55 km a štafetový 
běh se startem a cílem v krásném přírodním areálu Lesní zátiší 
na okraji obce Brniště. Trasa vede vesnicí Brniště, Stezkou 
hastrmanů, okolo rybníků, lesem, po obecních, polních a lesních 
cestách. 

Dále jsou na programu dětské závody všech kategorií 
a veřejný běh na 3 km. 

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

Po vyhlášení vítězů čarodějný oheň a opékání produktů 
PROMINENT CZ.

Zažijte svátek běhu a zábavně-sportovní den pro 
celou rodinu

Termín: sobota 30. dubna 2016

Místo: start a cíl v areálu Lesní zátiší v Brništi

Registrace:  od 9:00 hod. v prostorách startu a cíle, 
 nejpozději 30 min. před startem dílčího 
 závodu.

Ceny: První tři v každé kategorii diplom a věcná 
 cena od sponzorů.

 Nejrychlejší muž a nejrychlejší žena (včet 
 ně veteránských kategorií) na půlmaratonu  
 obdrží hlavní cenu: „koš s uzenou krůtou  
 Prominent“. 

Startovné: Při registraci předem: 3 km 30 Kč,  
 čtvrtmaraton 50 Kč, půlmaraton 100 Kč,  
 štafeta 200 Kč (za tým), při registraci na  
 místě: + 50 %. 
 V ceně startovného: lístek do tomboly,  
 občerstvení na trati, 1 pivo nebo nealko  
 nápoj + vuřt na oheň po závodě).

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

Čarodějná sobota  30. 4. 2016
od 10:00 v areálu Lesní zátiší, Brniště

3. ročník

Šatny, WC: areál Lesní zátiší

Občerstvení: v areálu Lesní zátiší

Veteránské kategorie: Vypsány pouze na půlmaratonu.  
V mužských kategoriích M40+ (ročníky nar. 1967 – 76), M50+  
(r. 57 – 66) a M60+ (r. 56 a st.), v ženských kategoriích Ž35+ (r. 72 
- 81), Ž45+ (r. 62 – 71) a Ž55+ (r. 61 a st.). 

Veřejný běh: Vypsán na trati 3 km (střední žlutý okruh), 
startuje společně s dorostenci a juniory pět minut po startu 
hlavního závodu. Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie, 
děti do 12 let pouze v doprovodu dospělého. V rámci veřejného 
běhu bude vyhlášen běh masek a soutěž o nejlepší masky.

Štafety: Čtyřčlenné týmy, mohou startovat muži, ženy i mix 
týmy (členové týmu ve věku od starších žáků po veterány). 
Sestavte štafetu 4 lidí - kamarádů, přátel, kolegů z práce, mužů  
či žen a podělte se o vzdálenost 21,1 km rovným dílem.
Předávky štafet č. 1 a 3 jsou na fotbalovém hřišti ve Velkém 
Grunově. Předávka č. 2 a finiš v areálu Lesní zátiší. Převoz mezi 
stanovišti bude zajištěn.

Značení tratí: Tratě jsou značené barevnými šipkami 
a fáborky (velký okruh červeně, střední okruh žlutě). Velký okruh 
je doplněn kilometrovníky. Hlídky pořadatelů stojí na každé 
křižovatce, předjezdec na kole pojede před prvním běžcem.
Závodníci jsou účastníci silničního provozu a každý běží 
na vlastní nebezpečí. Řidiči budou informováni dopravním 
značením a zpomalováni hlídkami. 

Měření a výsledky závodů: Časy budou měřeny pomocí 
ručních stopek. Vyhlášení výsledků bude vždy po doběhu všech 
závodníků v dané kategorii.

Tombola: 6 zajímavých výher, hlavní výhra uzená krůta  
v koši. Slosování proběhne po vyhlášení výsledků všech závodů.

Doprovodný program:  Hudební produkce, moderátor, 
dílničky a koutek pro děti, oheň na opékání vuřtů, večer vatra, 
ohňostroj a oslava dne čarodějnic.
Parkoviště: Na louce přímo naproti areálu, cca. 100 - 200 m 
od startu.

Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké 
ligy a trať je změřena a certifikována podle 
metodiky IAAF/AIMS.

Informace:
Petr Kopřiva, tel.: 487 762 544, e-mail: skjvp@seznam.cz, 
Otto Forman, tel.: 736 752 472, e-mail: forman@zodbrniste.cz, 

Registrace bude spuštěna do konce roku, sledujte naše stránky 
www.brnistskypulmaraton.cz. Informujte se o možnostech 
ubytování.
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Orientační program a délky tratí:
10:00 drobotina 2, r. nar. 2011 a ml. 50 m v areálu startu a cíle

10:10 drobotina 1, 09 - 10 100 m v areálu startu a cíle

10:20 přípravka 2 dívky, 07 - 08 300 m v areálu startu a cíle

10:30 přípravka 2 chlapci, 07 - 08 300 m v areálu startu a cíle

10:40 přípravka 1 dívky, 05 - 06 600 m v areálu startu a cíle

10:50 přípravka 1 chlapci, 05 – 06 600 m v areálu startu a cíle

11:00 mladší žákyně, 03 - 04 1050 m 1 malý okruh

11:10 mladší žáci,03 - 04 1050 m 1 malý okruh

11:20 starší žákyně, 01 - 02 2100 m 2 malé okr. 

11:20 starší žáci, 01 - 02 2100 m 2 malé okr.

11:40 ženy, muži, r. 96 a st.
 čtvrtmaraton (10,55 km)    1 velký okr.

11:40 ženy, muži, veteráni, veteránky
 půlmaraton (21,1 km)   2 velké okr.

11:40 štafeta čtyřčlenných družstev
 půlmaraton (4 x 5,275 km)   2 velké okr.

11:45 dorostenci a dorostenky, 
 99 - 00  3000 m 1 střední okruh

11:45 junioři, juniorky, 97 - 98 3000 m 1 střed. okr.

11:45 veřejný běh 3000 m 1 střed. okr.

Časový program může být upraven podle počtu závodníků.   
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