PROPOZICE
Mistrovství UNITOP ČR v běhu na 10 km
Proběhne v rámci závodu Běh lipovou alejí v Nymburce
Vše na https://www.behlipovoualeji.cz/propozice/

•
•
•
•
•

TERMÍN: 7. dubna 2019
MÍSTO: Atletický stadion Nymburk, Kovanická 1976
POŘADATEL: SKP Nymburk z.s.
DÉLKA ZÁVODŮ: 10 000 m (kategorie muži a ženy)
STARTOVNÉ: na vlastní náklady
o 100 Kč pro předem přihlášené
o 200 Kč v den závodu
KATEGORIE 10 KM
•
•
•
•

J - muži MČR UNITOP
K - ženy MČR UNITOP J
Mistrovství UNITOP ČR v silničním běhu na 10 km 2019 je otevřená sportovní soutěž
pro policisty a studenty Policejní akademie ČR.
Realizační tým:
pplk. Mgr. Jakub Schoř – vedoucí realizačního týmu,
kpt. Ing. František Karlík – trenér reprezentačního družstva,
Mgr. Petra Drbohlavová – zástupce UNITOP ČR

PREZENTACE: v den závodu od 8:00 hodin v prostorách atletického stadionu nejpozději
30 minut před startem příslušné kategorie.
• ČASOVÝ LIMIT: 90 minut
• PŘIHLÁŠKY: 10 km – do 4. dubna 2019 23:59 hodin prostřednictvím přihlašovacího
formuláře v sekci REGISTRACE https://www.behlipovoualeji.cz/registrace/
nebo v den závodu nejpozději do 10:30 hodin.
• FINANČNÍ ODMĚNY: finanční odměny dle možností pořadatele (cca v hodnotě 10.000
Kč).
• CENY: ve všech kategoriích pro 1. - 3. místo diplom + věcné ceny (cca v hodnotě 15.000
Kč).
• ŠATNY: u startu a cíle v areálu atletického stadionu.
•

•
•

•
•

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatel závodu neodpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zranění související s
účastí na závodech nebo s jeho návštěvou. Za odložené věci a věci uložené v šatnách
pořadatel závodu neručí.
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a odpovídá za svůj fyzický i psychický stav.
Doprava, stravování a ubytování - na vlastní náklady.

UPOZORNĚNÍ:
Závod v kategorii J a K je zároveň prvním nominačním závodem do reprezentačního družstva
Policie ČR pro III. Světové policejní hry, které se uskuteční v září 2019 v italském Milánu. Všichni
adepti pro nominaci do reprezentačního družstva se musí zúčastnit tohoto závodu a dalšího
jednoho závodu na 10 km vybraného realizačním týmem (více viz nominační kritéria na
www.policie-sport.cz). Výsledky závodu v kategorii J a K se započítávají do nominace a bude
podle nich (společně s dalším jedním závodem) provedena nominace policejní reprezentace
České republiky.

