PROPOZICE NULTÉHO ROČNÍKU „MALOSTRANSKÉHO BĚHU“
Doprovodné akce k blížícím se oslavám 25 let trvání Malostranského
gymnázia.
Prosíme účastníky, aby se seznámili s propozicemi a pravidly závodu, a žádáme o jejich
dodržování. Děkujeme.
•
•
•

Termín konání: čtvrtek 30. května 2019 od 9:00 hod.
Místo konání: Praha, Petřínské sady a okolí.
Tratě vedou po asfaltových a hlinito-štěrkovitých cestách parku.
Délka tratí: Jednotná pro všechny kategorie a účastníky – 2,5 km

Zúčastnit se mohou všichni žáci a učitelé Malostranské ZŠ a Malostranského gymnázia.
Kdo nechce nebo nemůže – je vítaný u trati jako pořadatel nebo divák.
Běh je určený všem, kteří s námi chtějí strávit dopoledne pohybem. Těm, kteří se
chtějí přetahovat o každou sekundu, i ostatním, kteří se s námi chtějí proběhnout.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
(pořadatel si vyhrazuje právo změny):
9:00

šestá třída a primy

9:10

sedmá třída a sekundy

9:20

osmé třídy a tercie

9:30

devátá třída a kvarty

9:40

kvinty a sexty

9:50

septimy, oktávy a učitelé

PŘIHLÁŠKY:
•

•
•

Registrace přihlášek probíhá elektronicky přes online formulář na
internetových stránkách škol nebo přímo u učitelů TV – Hájek kabinet
33, Rychtrová kabinet 36.
Termín přihlášek je do 22. května včetně.
Registrací účastník souhlasí s pravidly.

VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ
•

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru cíle. On-line
výsledky budou po zpracování dostupné na adrese

www.malostranskeskoly.cz (bude možné vyhledat pod startovními
čísly)
Soutěž proběhne formou závodu družstev. Z každé třídy se započítají
časy třech nejrychlejších chlapců a dívek. Jejich časy se sečtou a
porovnají se součtem časů ostatních tříd ve stejné kategorii.

TRASA ZÁVODU:

MĚŘENÍ ČASŮ
•
•

Měření časů proběhne ručně.
Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

PRAVIDLA ZÁVODU A DALŠÍ USTANOVENÍ:
•
•
•
•
•
•
•

Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve
smyslu zabránění přístupu třetím osobám.
Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci
s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi.
Pořadatel neručí za odložené věci.
Zdravotní služba bude zajištěna.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

