SPORTOVNÍ KLUB
ORIENTAČNÍHO BĚHU
ve spolupráci s Gymnáziem V.B.T. Slaný

pořádá 27. ročník závodu

SLÁNSKÉ BĚHY
Datum:

8. 12. 2018 (sobota)

Shromaždiště:

Gymnázium Slaný, Smetanovo náměstí, přízemí

Typy běhů:

11)) BBO
ORRCCII
Délka trati: 11 km
Start: 10:00
Kategorie: Ž,M,V (40, 50, 60), ŽV 35
Trať: ZMĚNA – cesty a pěšiny lesoparku Háje Slaný
Z důvodu výstavby silničního obchvatu Slaného nelze v letošním roce
použít tradiční trasu vedoucí přes okolní vesnice.

22)) BBĚĚH
HAAVVÁÁ M
MLLÁÁD
DEEŽŽ i DOSPĚLÍ
Délka trati: 3 km

33)) M
MÉÉN
NĚĚ BBĚĚH
HAAVVÁÁ M
MLLÁÁD
DEEŽŽ

Start: 10:05
Délka trati: 1,5 km
Trať: Chodníky a lesní cesty

44)) PPIID
DIILLIID
DII AA RRO
OD
DIIČČEE SS D
DĚĚTTM
MII
Délka trati: 0,5 km

Start: 10:10

Trať: Chodníky

Přihlášky:

Na místě při prezentaci nebo předem do 7.12.2018 do 18:00 hod mailem
na adresu: hrdlickova.lu@seznam.cz. Do přihlášky uveďte: trasu, jméno, příjmení,
oddíl a rok narození (případně i kategorii). Přihláška je platná po jejím potvrzení.

Startovné:

50 Kč dospělí
20 Kč veteráni nad 60
20 Kč mládež (rodičovský doprovod zdarma)
bude vybíráno při prezentaci

Prezentace:

V místě shromaždiště od 9:00 do 9:30, hromadné přivítání účastníků od 9:45 do 9:50.

Vyhlášení vítězů: Proběhne vyhlášení závodníků na trati Borci a následně tombola.
Všichni účastníci dětských a mládežnických tratí budou odměněni po doběhu.
Výsledky:

Budou v co nejkratším čase zveřejněny na www.skobslany.cz, www.maratonkladno.cz

Občerstvení:

Pití při prezentaci a sušenky po doběhu na shromaždišti.

Informace:

Ludmila Hrdličková, tel. 312 526 808, hrdlickova.lu@seznam.cz

Organizační tým: Členové SKOB Slaný
Upozornění :

Je nutné dodržovat zásady ochrany přírody! Závod probíhá při plném provozu
na silnicích. Závodníci běží na vlastní nebezpečí!

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě startovní a
výsledkové listiny na webech závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu)
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně
fotografovi.

