
Virtuální běhy „Zima 2021“

V době zrušených a odložených závodů nabízíme způsob, jak si alespoň na dálku změřit síly, eventuálně se sejít a
zazávodit si.

V zimě je kolem Příbrami závodů méně, možná tento projekt tu mezeru vyplní.

Na každý měsíc „Zimy 2021“, leden, únor a  březen 2021, bude připravena jedna závodní trasa. 

Trasu je možné zaběhnout vždy do posledního dne v měsíci včetně, výsledky je nutné nahlásit nejpozději do 3. dne
následujícího měsíce do 12 hodin.

COVID leden    2021   -  Příbram: Vytyčená trať od Hlavní brány fotbalového stadionu 1. FK Příbram lesoparkem do
Bohutína koupaliště a po loukách zpět = 8,8 km. 

Popis tratě:

Start:  Vstup do lesoparku Litavka u fotbalového stadionu 1.FK Příbram (Baník),  pokud není
zápas, pohodlné parkování. 

Oranžová čára na začátku lesoparku u tabule naučné stezky (dále je značení žlutou barvou
převážně svisle, většinou na stromech)

Po startu běžíme podél Litavky, kterou máme po levé ruce, míjíme i vypuštěný rybník Pecovák,
a doběhneme na asfaltovou silnici,

dáme se po ní vlevo (žlutá šipka na zemi) a cca po 50 m odbočíme vpravo (znovu žlutá šipka na
zemi),

pokračujeme dále do Bohutína na 3. km, kde nás šipka na zemi pošle mírně vlevo, po 400m
následuje můstek přes Litavku a za ním odbočení vpravo podle žluté šipky a mírné stoupání ke
koupališti v Bohutíně, tam se dáme vpravo a pokračujeme po rovině na louku, na jejímž konci
odbočíme vlevo zpět k vypuštěnému Pecováku a lesoparkem až do místa startu, kde je i cíl.

COVID Únor   2021   – trať v přípravě (v plánu oblast Žežic a vrchu Vojny)

COVID Březen   2021   – trať v přípravě (v plánu lesopark Padák)



Podmínky závodů:

 Počet startů - není omezen, ale pro finální pořadí bude účastníkům započten pouze jeden - nejlepší
výkon. 

 Dosažené  výkony,  spolu  se  jménem,  datem  narození  a  datem  dosažení  výkonu,  klubovou
příslušností zasílejte na email:    zima2021beh@seznam.cz                     

 Foto vítáno.

Vyhodnocení  kategorií  bude  provedeno  podle  Brdského  běžeckého  poháru.  Výsledky  budou
uveřejněny na stránkách Poháru.  Nejlepším třem závodníkům v každé kategorii  bude emailem
zaslán diplom, ostatním potom účastnický list.

 Protože běháme pro sebe, považuje pořadatel za zbytečnou zmínku o fair play.

 Výsledky závodu se nezapočítávají do Brdského běžeckého poháru.

 Zasláním informací  o  svém výkonu  pořadateli  účastník  vyjadřuje  svůj  souhlas  se  zveřejněním
zaslaných informací, případně i fotografií, na webu Brdského běžeckého poháru a případně též v
regionálním tisku.

Upozornění: virtuální závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Za případný start závodníků
mladších 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Každý účastník zodpovídá za to, že v průběhu svého startu bude
dodržovat aktuálně platná vládní nařízení a hygienická opatření související s epidemií Covid19. 

 
Všechny vás zdraví 

Honza Svoboda a Petr Butzke
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