
22. kvìtna 2022

První bìžecký závod centrálními Brdy
urèený široké sportovní veøejnosti.

start na fotbalovém høišti
v Bohutínì (u Pøíbrami)

prezentace

dùležité informace

Brdská 25 - vytrvalostní závod o délce 25 km centrálními Brdy

Brdská 12 - závod o délce 12 km pro širokou sportovní veøejnost

Nordic Walking Brdy - ve stylu nordic walking o délce 12 km

Cruiser Race Brdy - závod s koèárky o délce 12 km

závody dìtí - pro dìti roèník narození 2015 až 2005 od 300 m do 3 km

www.brdskypohar.cz
nebo na místì do 30 min pøed startem dané kategorie

   9.00 hod. - start dìtských kategorií - postupnì po kategoriích D1 až D10

11.00 hod. - start hlavního závodu Brdská 25 - hromadný

11.05 hod. - start Brdská 12, Nordic Walking a Cruiser Race - hromadný

l parkování je povoleno jen na místech k tomu urèených poøadatelem
l startovné pro pøedem pøihlášené / pøehlášené na místì: 
     Brdská 25    400 / 500,- Kè              Brdská 12, CR, NW    300 / 400,- Kè              dìti     ZDARMA
     v cenì obèerstvení na trati,  po závodì polévka + pití,  finisherská medaile,  dìti koláèky,  pití
l objednání trièka závodu pøedem 200,- Kè, po závodì bude omezené množství k prodeji
l závodníci NESMÍ NIC odhazovat na trati,  pouze na místì obèerstvovacích stanic
l závodník se úèastní na vlastní nebezpeèí, v cíli bude zdravotnická služba se sanitkou

typy závodù

závod je souèástí

22. kvìtna 2022
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BÌŽECKÝ POHÁR
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BÌŽECKÝ POHÁR

N 49°39.728'
E  13°56.133' 

starty

hlavní partneři akce

TRA� NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL BRD - TOK 865 mnm

vyhlášení

10.30 hod. - dìtské závody

14.00 hod. - Brdská 25 a 12, Nordic Walking Brdy, Cruiser Race Brdy

TRA� NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL BRD - TOK 865 mnm
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