PROPOZICE
DAVELSKÝ KROS
11. ročník

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
TJ Slavoj Davle www.slavojdavle.czpod záštitou obce Davle www.obecdavle.cz
Datum:
11. 10. 2020 (neděle)
Místo startu:
Lesní louka na Staré hoře, Davle (49.8944133N, 14.3728783E)

Organizátoři závodu
Eva Jelínková, tel. 731 558 700
Petr Jelínek, tel. 602 427 877
Jana Hrubá, tel. 605 375 730
Ivan Vršínský, tel. 602 357 027
Jiří Prokůpek, tel. 602 231 128

Technická ustanovení
Registrace:
Probíhá přes internet na webu www.davelskykros.czdo 2. 10. 2020, dále v den závodu v
místě startu závodu mezi 9:00 až 9:50 hodin.
Startovné:
Běžci mladší 18 let (děti, žáci, dorostenci) zdarma. Dospělí muži i ženy 100 Kč placeno
převodem na účet při registraci přes internet na webu www.davelskykros.czdo 2. 10. 2020
(číslo účtu: 0389154349/0800, uvádějte variabilní symbol: 11 a zároveň do zprávy pro
příjemce uveďte jméno běžce). Při registraci na místě v den závodu je startovné 150 Kč.
Ceny:
Pro všechny účastníky pamětní medaile a diplom, věcné ceny pro 1. až 3. vítěze v každé
kategorii. Sladké odměny pro všechny dětské běžce.

Tratě:
Veškeré tratě jsou vedené lesem nebo na louce po nezpevněných cestách. Při deštivém
počasí jsou na trati místa s výskytem bahna a kaluží.
Kategorie:
Předškoláci do 6 let - 100m
Nejmladší žáci 7-8 let - 200m
Mladší žáci 9-10 let - 1,3km
Žáci 11-12 let - 1,3km
Starší žáci 13-14 let - 1,3km
Mladší dorost 15-16 let - 2,6km
Starší dorost 17-18 let - 2,6km
Dospělí bez limitu (Buď fit!) - 2,6km
Dospělí 18-49 let (hlavní závod) - 8,6km
Veteráni 50+ let (hlavní závod) - 8,6km
V každé kategorii soutěží samostatně muži a ženy.
Časový plán organizace:
9:00-9:50 hod. - registrace
10:00 hod. - start 100m
10:05 hod. - start 200m
10:10 hod. - start všech kategorií na 1,3km
10:30 hod. - start všech kategorií na 2,6km
11:00 hod. - vyhlášení vítězů 100m, 200m a 1,3km
11:15 hod. - start hlavního závodu všech kategorií na 8,6km
12:30 hod. - vyhlášení vítězů 2,6km a 8,6km
13:00 hod. - konec
Zdravotní způsobilost
Startují pouze přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, zodpovídající za svůj zdravotní
stav. Všichni běžci svým přihlášením se ke startu stvrzují, že jsou zdrávi a mají platnou
lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku. Za děti a běžce mladší 18 let zodpovídají rodiče.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

