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Registrace závodníků u restaurace Eldorádo
Délka okruhu ca. 5000 m
Dětský závod proběhne na louce před Eldorádem (100 m a 350 m)
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Organizační pokyny pro účastníky
PŘÍJEZD NA MÍSTO
• Příjezd MHD – autobus č. 55 (konečná stanice);
• Parkování je možné v prostorách konečné autobusu (zdarma), nebo na parkovišti za
restaurací Eldorádo za mírný poplatek;
• Příjezd na kole – v prostorách restaurace jsou veřejné stojany na kola, vezměte prosím
na vědomí, že za ně organizátor nepřebírá odpovědnost.
ZÁZEMÍ PRO ZÁVODNÍKY
• WC – v restauraci Eldorádo;
• Úschovna – závodnici mají možnost si uložit zdarma své věci v úschovně, která bude
hlídaná po dobu závodu.
INFORMACE K ZÁVODU
• Při registraci zapůjčíme dětem látková startovní čísla; po závodě vraťte prosím
organizátorovi.
• Účastníci hlavního závodu dostanou při registraci startovní číslo, čip, nápoj, stravenku na
drobné občerstvení do restaurace Eldorádo po závodě; každý závodník u prezence
dostane také voucher na 100 Kč od hlavního sponzora; čip vracejte po doběhu
organizátorovi.
• Startovní číslo si připněte viditelně dopředu na hrudník a čip na pravý, nebo levý kotník.
• Voda pro závodníky bude připravená v cíli a pro běžce na 10 km také v místě otočky po
prvním kole. Na trati občerstvení není.

Závod odstartuje a ceny vítězům předá Yvette Tulip Hlaváčová, držitelka
světového rekordu v přeplavání kanálu La Manche, držitelka tří evropských
rekordů Masters, dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy.
Na akci bude možné zakoupit její knihu
„Odsouzená talentem“, kterou je
možné nechat podepsat.

HARMONOGRAM AKCE

9:15 - 10:40
9:50

prezence závodníků
(prezence dětských závodníků probíhá do 9:40 hod)
sraz dětí na louce a rozcvička s Bárou z Rehabfit

10:00

start dětských závodů (100 m a následně 350 m),
ocenění malých závodníků

10:45

pozdrav Yvette Tulip Hlaváčové a Petry Pospíšilové, prezidentky
KDP ČR; rozcvička pro závodníky hlavního závodu

11:00

start hlavního závodu - dvě startovací vlny:
11:00 – start na 10 km / 11:03 – start na 5 km

12:00 - 12:30

předpokládaný čas doběhu posledních závodníků, po doběhnutí
mají závodníci možnost dát si občerstvení v restauraci Eldorádo

ca. 12:30

rozhovor s Yvette Tulip Hlaváčovou a následuje vyhlášení
výsledků v restauraci Eldorádo

13:15

závěr akce

Závod připravujeme ve spolupráci:

Záštita nad akcí:
Závod se uskuteční pod osobní záštitou starosty MČ Brno-Líšeň,
Mgr. Břetislava Štefana.

Přejeme Vám
krásný sportovní zážitek!
Tým kanceláře KDP ČR

