
Propozice přespolního běhu Štěpánovský trhák 2016 

Datum a čas konání:   

23.4.2016  (3.ročník)    

start hlavního závodu: 15:00 hod., začátek programu 13.00 hod. 

 

Trať: 

5,5 km, převýšení 137 m 

 

Registrace:  

Přihlásit se do závodu je možné buď na www.stepanovskytrhak.cz nebo v den konání závodu v místě startu. 

Registrovat se je možné do 14:30 hod. dne 23.4.2016, pozdější registrace již nemusí být vzhledem k vyčerpané 

kapacitě závodu přijata, případně může být závodník registrován, ale již pouze bez nároku na občerstvení po závodě.  

 

Startovné:  

100,- Kč  

50,- Kč pro závodníky ve věku do 18 let 

Každý registrovaný závodník zaplacením startovného získává zdarma občerstevní po závodě (jídlo, pití, zmrzlina).  

Ceny 

V každé vypsané kategorii budou první tři závodníci odměněni medailí a případně věcnou cenou. Celkový vítěz (první 

závodník v cíli, bez rozlišení kategorie nebo pohlaví) získává pohár.  

 

Kategorie  

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je směrodatný aktuální věk v den závodu.  

 

Muži      Ženy  

K01:  Do 18 let    K10:  Do 18 let  

K02:  19 – 39 let   K11:  19 – 34 let  

K03:  40 – 49 let    K12:  35 – 44 let  

K04:  50 – 59 let    K13:  45 – 54 let  

K05: 60 – 69 let    K14:  nad 55 let  

K06: nad 70 let  

 

Ostatní ustanovení 

- zaplacením startovného závodník vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu, jejichž plné znění bude viditelně vyvěšeno 

v místě registrace do závodu a to nejméně 2 hodiny před začátkem závodu 

- pro závodníky je v místě startu a cíle zajištěna možnost převléknutí v krytém stanu, další stany jsou k dispozici jako 

úkryt při nepřízni počasí. Pořadatel nedisponuje zázemím pro uložení osobních věcí závodníků a nenese zodpovědnost 

za případné ztráty nebo krádeže majetku závodníků nebo návštěvníků závodu 

- pořadatel závodu si vyhrazuje právo pořizovat a následně zveřejňovat pro svoje potřeby videozáznamy a fotografie 

ze závodu. Zveřejnění je možné pouze na internetových stránkách závodu (www.stepanovskytrhak.cz), případně 

v místním tisku.  

- závod je z větší části veden po lesních a polních cestách, částečně ale i po veřejných komunikacích, na kterých je 

v době závodu běžný provoz, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu a pořadatel nenese 

zodpovědnost za případné zranění, každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. V kritických místech pořadatel 

zajišťuje asistenci pro bezpečný přechod komunikace č.126. 

http://www.stepanovskytrhak.cz/
http://www.stepanovskytrhak.cz/

