PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2019
PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2019
ZÁVOD ISCAREX CUP 2019

Jaroměř – Josefov 7. duben 2019

Pořadatel :

TJ Sokol Jaroměř – atletický oddíl

Ředitel závodu: Mgr. Pour Jiří (606 091 030)

Místo konání: Jaroměř – Josefov areál pevnosti a podzemních chodeb, jedná se o zcela unikátní
prostředí pro krosový běh s členitým profilem tratě a magickým kouzlem tereziánské pevnosti.
(GPS: 50o20'15.443"N, 15o55'28.603"E).
Hlavní rozhodčí: Mgr. Kopecký Roman (776 249 879)
Technické zabezpečení: měření elektronickou čipovou časomírou

Zdravotnický dozor: ČČK Jaroměř.
Pravidla: Závodí se podle pravidel atletiky.
Občerstvení: Zajištěno formou stánkového prodeje.
Odměny: Originální kovaná trofej běžce, medaile, diplomy, drobné věcné ceny.
Doprava: Parkování pro autobusy a auta na parkovišti nebo podél komunikace (přiložen plánek),
podle pokynů policie a organizátorů.
Tratě: pěšiny, vlnitý terén, kopce, tráva, nenáročné překážky, hlavní kategorie přebíhá
silnici, která bude krátkodobě uzavřena. Užití treter je možné. Podrobné mapy tras jsou na
webových stránkách závodu.
Šatny: Budou zajištěny v prostoru u závodní kanceláře formou stanů a přístřešků. Prosíme
nenechávat ve stanech cennosti. Pořadatel neručí za odložené věci.

Přihlášky on-line do 31. 3. 2019 nebo na místě v den závodu.
Do termínu 31. 3. 2019 : startovní číslo se jménem
závodníka!!
přes web on-line: www.jaromerskykros.cz
Přihláška musí obsahovat všechny údaje z formuláře, který je na webu.
Je možno se registrovat i v den závodu za příplatek ceny startovného, tzv. příchozí.
Startovné platbou přes účet je 0-100Kč dle kategorie, na místě vždy 150,-Kč. Členové
Sokola startovné dobrovolné při přihlášení on-line jinak na místě 150,-Kč.
Start přihlašování on-line na www.jaromerskykros.cz je 1. února 2019.
V závodě se budou udělovat tituly Přeborníků ČOS ČR a Přeborníků Královéhradeckého
kraje pro rok 2019.

Součástí závodu je Hobby běh a Hobby běh s pejskem,
kde může běžet opravdu každý. Startovné v těchto
bězích je příspěvkem pro postižené.
Závod je měřen čipovou časomírou pro lepší komfort sledování a kontrolu sportovních
výkonů. Pro nejmenší závodníky je připraven doprovodný program. Přijďte si zasportovat se
svými dětmi a prožít jeden hezký den plný pohody a pohybu.

Masáže pro běžce opět zdarma!!!

NEDĚLE 7. duben 2019

Jaroměř – Josefov

