Jarní výběh na Sněžku

2 4. kv ětn a 2014
Vážení sportovní nadšenci,
zveme Vás na 2. ročník trochu netradiční sportovně-charitativní akce, která se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014.
Patronem projektu je paralympionik Michal Stark a finanční sbírku zaštiťuje občanské sdružení ANO, ANO.
Níže naleznete stručné informace ke konání akce, stejně jako návod jak se na ni přihlásit. Detailní informace
jsou k dispozici na internetové adrese www.behejsnami.cz.
Důležité údaje:
letos otevíráme 2 kategorie: běžeckou a pěší
samotný výběh, resp. výšlap, bude probíhat
v sobotu v čase mezi 10. a 16. hodinou,
následné vyhlášení a předání šeku na vybranou
částku se uskuteční na chatě Výrovka přibližně
od 18 hodin
každý řádně zaregistrovaný účastník obdrží
od pořadatele startovní číslo a v cíli pamětní
silikonový náramek. Běžci navíc získají
startovní balíček se vzorky speciální výživy
a nápojů pro vytrvalostní sporty a tři
nejrychlejší budou odměněni symbolickými cenami
v rámci běžecké kategorie lze volit mezi
dvěma trasami – 19 km a 26 km, obě se startem
u penzionu Kamenný Mlýn ve Strážném
(viz přiložená mapa - trasy označené modrou
a černou barvou)
pěší startují z Pece pod Sněžkou, přesněji
od dolní stanice lanové dráhy na Hnědý vrch,
odkud trasa v délce 14 km povede přes Lesní
boudu a Chalupu na Rozcestí, kde se postupně
připojí k oběma běžeckým trasám a pěší tak budou
moci sledovat a podpořit výkony běžců (viz přiložená mapa - trasa vyznačená červeně)
čas bude měřen pouze běžcům, a to formou záznamu aktuálního času při doběhu s přesností na minuty, od kterého
se odečte čas startu
pro běžce bude pořadatelem zajištěno občerstvení (čtyři občerstvovací stanice po trati a jedna v cíli – označeno
kroužkem na přiložené mapě) ve formě ovoce (pomeranče, banány, jablka), iontových nápojů a vody;
pěší si občerstvení zajišťují na své náklady
maximální počet startujících: 70 běžců a 250 pěších
celá výše startovného bude použita na financování letního sportovního soustředění pro děti, které
se aktivně věnují sportu a jsou z dětských domovů, pěstounských či sociálně slabých rodin;
výběr startovného je realizován přes oficiální sbírkový účet občanského sdružení ANO, ANO

Startovné:

minimálně 300 Kč pro běžce
minimálně 100 Kč pro pěší (netýká se dětí mladších 15 let)

Přihlášení probíhá formou registrace na webových stránkách akce www.behejsnami.cz pod
heslem: detskysen
Na setkání s Vámi se těší organizátoři akce
Dan Šnajdr: dan@behejsnami.cz a Vláďa Vojtíšek: vlada@behejsnami.cz

