
PROPOZICE NERATOVICKÁ 201 – 23. 2. 2020

Kategorie

Open - Rychlá rota/Lehké nožky - běh do schodů jen s vlastní vahou

 Od 16 do 50 let včetně: Muži/Ženy 
 Veteráni od 51 let: Muži/ženy 
 Děti od 10 – 15 let: Smíšená(dle data narození v den startu závodu)
 Děti do 10 let:Smíšená(dle data narození v den startu závodu)

Rafani - běh do schodů se závažím (I. Kolo 10 kg; II. Kolo 5 kg) ve vlastním batohu

 Od 18 do 50 let včetně: Muži/Ženy
 Veteráni od 51 let: Muži/Ženy // (přepočet dle koef.WMA – 400m)


Šerpa- vytrvalostní závod, po dobu 30 min kolikrát bude zdoláno 12 pater, se závažím 20
kg ve vlastním batohu, ženy 10 kg (smíšená kategorie, bez rozdílu věku od 18 let)

Harmonogram závodu
23.2.2020

• 13:00 – 13:45 Registrace
• 13:00 – 13:25 Registrace Šerpa Neratovická 201
• 13:30 – 14:00 Šerpa Neratovická 201 
• 14:10 – 14:40 Rafani Neratovická 201
• 14:50 – 15:20 Open Neratovická 201 
• 15:25 – 16:00 Open Neratovická 201 - děti
• 16:10 – 16:30 Finále Neratovická 201  
• cca 16:45– udílení cen

Organizátor  si  vyhrazuje  právo  na  úpravu  harmonogramu.  Pořadí  závodníků  určuje
pořadatel. Přidělená startovní čísla nemusí odpovídat pořadí na startu.

Pravidla Run-Up Neratovice 2019

Obecné informace

Sdružení  „Společně  pro  Neratovice“ organizuje  závod  s  názvem   „NERATOVICKÁ
201“ dne 23.února 2020 v budově KD na Náměstí Republiky.



Charakter soutěže

Úkolem  účastníků  závodu  bude  vyběhnout  v  co  nejkratším  čase  na  vrchol  věže,  tedy
výškové budovy KD. Po doběhnutí na vrchol budou závodníci svezeni výtahem zpět dolů.

Registrace

Od 13. 1. 2020 do 21. 2. 2020 na stránkách https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/456 

 V závislosti na aktuálním stavu a možnostech bude možná registrace na místě závodu od
13 hod.

Startovné

První vlna registracev termínu do 12. února 2020 – do 16.února 2020 do 20.00hod
Dospělý: 201 Kč
Dítě: 101 Kč
Rodinné (2 dospělí + 1 dítě): 401 Kč
 
Druhá vlna registrace v termínu od 16. do 22 února  2020 do 20:00hod
Dospělý: 251 Kč
Dítě: 151 Kč
Rodinné (2 dospělí + 1 dítě): 551 Kč

Registrace na místě 23. února 2020 
Dospělý: 301 Kč
Dítě: 201 Kč

Výhody plynoucí z včasné registrace (v předprodeji)

 levnější startovné
 tričko závodu (obdrží běžci, kteří se registrují včas v první vlně registrace)
 startovní číslo se jménem (běžci registrovaní do 19.2.)
 e-mail se všemi potřebnými informacemi týkajícími se vaší účasti
 online výsledková listina

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu startovních časů. Sledujte instrukce na místě závodu
nebo na stránkách http://www.neratovicka201.cz/

Platbu při  včasné registraci  převeďte předem na účet:  2701123870/2010 (informace
bude obsahovat i registrační formulář a info-mail.

Měření času

Pro registrované je  nezbytně nutné mít  správně připevněno startovní  číslo.  Měření  času
bude realizováno digitálně, čipem, který bude upevněn na noze závodníka. Startovní čísla
jsou  nepřenosná.  Při  zneužití  hrozí  diskvalifikace  závodníka.  O  diskvalifikaci  rozhoduje
vedoucí závodu, sportovní ředitel a cílový rozhodčí.

http://www.neratovicka201.cz/
https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/456


Kategorie Šerpa N201 bude měřen ručně kvalifikovanými rozhodčími. 

Kvalifikace pro finále

Závod  se  bude  odvíjet  ve  dvou  liniích.  8  nejlepších  v každé  kategorii  (kromě dětské)  z
prvního kola  se utká ještě  ve finále.  Finále  se zúčastní  taktéž běžci,  kteří  doběhnou  ve
stejném čase jako poslední postupující v pořadí.

Finále

Pořadí finálových běhů bude ustanoveno dle aktuálních výsledků a umístění závodníků v
závodu  s ohledem  na  pravidla  a  normy  České  atletické  federace,  a  nebude  probíhat
náhodným losem jako v předchozích ročnících.

Pravidla

Každý ze závodníků je zodpovědný za to, aby se na start dostavil v dobrém zdravotním
stavu, aby pro něj závod neznamenal žádná zdravotní rizika.

Organizátoři  akce nenesou žádnou zodpovědnost  za osobní  ani  materiální  škody vzniklé
během závodu.

Organizátoři si vyhrazují právo ukončit registraci, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění.
Cena za zápis je konečná a nevratná.

Výsledky

Oficiální  výsledky  budou  vyvěšeny  na  internetových  stránkách  závodu
http://www.neratovicka201.cz/ a https://stopnito.cz/zavody bezprostředně po skončení akce a
na facebookových stránkách závodu. 

https://stopnito.cz/zavody
https://www.facebook.com/spolecneproneratovice/

