
PRAVIDLA
KRAPKOVICKÉHO
POULIČNÍHO BĚHU

NA 10 km

KRAPKOWICKÝ BĚH

1. května 2008 v 11.00 hod.

PŘIH
LÁ

ŠKA
Startovní číslo (vyplňuje pořadatel)

Příjm
ení

Jm
éno

D
atum

 narození
Licence PZLA

Klub

O
bec

U
lice

Číslo

Poštovní sm
ěrovací číslo

-
Pošta

Potvrzuji, že jsem
 se seznám

il s pravidly XXVI. krapkow
ického pouličního běhu a potvrzuji, že je budu dodržovat. Souhlasím

 s použitím
 

výše uvedených osobních údajů pro potřeby hodnocení a pořádání závodu.

 
...............................

 
Podpis závodníka

Tím
to prohlašují, že jsem

 schopen se zúčastnit XXVI. krapkow
ického pouličního běhu a startuji na vlastní odpovědnost a riziko  (vyhláška 

M
inisterstva Školství ze dne 12.9.2001, sbírka zákonů č. 101, pol. 1095). 

 
...............................

 
Podpis závodníka



XXVI
KRAPKOWICKÝ
POULIČNÍ BĚH

 I. CÍL
 - popularizace hromadného běhání jako zdravého způsobu života
- vedení dětí a mládeže k aktivnímu pěstování sportu
- pouliční běh na 10 km

 II. POŘADATEL
- Meziškolní sportovní klub v Krapkowicích,
- Městský úřad v Krapkowicích
- Okresní samospráva v Krapkowicích

III. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
- 1.5.2008, Krapkowice, Polsko,
- start a cíl – městský stadion Otmęt,

ulice: Olimpijska 1 (vedle sportovní haly),
- 9.00 hod. – běh dětí a mládeže,
- 11.00 hod. – hlavní běh

 IV. TRASA
Délka 10 km po asfaltovém povrchu ulicemi v centru Krapkowic.
Závod má atest PZLA (Polského svazu lehké atletiky).

V. ÚČAST
Běhu se mohou účastnic závodníci, kteří do dne 1. května ukončili 16 let,
a kteří absolvovali lékařskou prohlídku.

 VI. PŘIHLÁŠKY
 Přihlášky (dle připojeného vzoru) zasílejte prosím na adresu:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
ul. Olimpijska 1

47-303 Krapkowice, Polsko
Nebo elektronický pomocí formuláře na webové strance
www.maratonypolskie.pl
Kancelář závodů:
1.5.2008, Krapkowice, městský stadion, Olimpijska 1
od 7.00 - 10.30 hod. přihlášky pro hlavní závod.
Veškeré informace poskytne:
Małgorzata Meisner
tel. 077/ 44 666 88, fax 077/ 44 666 85, tel. kom. 0501 482 264
Info: www.maratonypolskie.pl, www.krapkowice.pl, e-mail: mos.krapkowice@wp.pl

 VII. KLASIFIKACE
- Sdružená žen a mužů
- Věkové kategorie:

     

Muži: Ženy:
I. kategorie do 29 let I. kategorie do 29 let
II. kategorie 30-39 let II. kategorie 30-39 let
III. kategorie 40-49 let III. kategorie 40-49 let
IV. kategorie 50-59 let IV. kategorie 50-59 let
V. kategorie 60-69 let V. kategorie 60-69 let
VI. kategorie nad 70 let VI. kategorie nad 70 let

         
- Kategorie zdatných jiným způsobem
- kategorie obyvatel Krapkowic: M, Ž
- kategorie zástupců krapkowického okresu
- kategorie zástupců opolského kraje: M, Ž

 VIII. CENY
- generální klasifikace peněžní odměny za místa: M I-VI, Ž I-IV
- ve věkové kategorii věcné ceny za 1. – 3. místa
- účastníci, kteří běh dokončí získávají:

pamětní medaili, diplom, listinu, tričko

IX. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
- organizační výdaje hradí pořadatelé
- osobní výdaje hradí účastníci nebo vysílající organizace
- startovné v hlavním běhu činí 20 PLN (neplatí handicapovaní a účastníci

starší 70 let).
- startovné je možno uhradit převodem na učet banky: BS Krapkowice č.u.

93888400042001000077770001 s označením „bieg” (potvrzeni je třeba
předložit v kanceláří závodů) nebo provést platbu v kanceláří závodů v dne běhů

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- konečný výklad pravidel přísluší pořadatelům
- nepředpokládáme účast vozíčkářů
- převzetí startovního čísla je současně vyjádřením souhlasu s těmito pravidly
- závodník nese plnou zodpovědnost za vlastni chování a dodržovaní pravidel 

silničního provozu a občanského zákoníku  
- v průběhu běhu je nutné zachovat pozornost, a dodržovat pravidla silničního 

provozu, běh bude probíhat pří omezené automobilové dopravě
- doprovodné akce – běhy pro děti a mládež, zábava občerstvení


