SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR,
P.S. ÚSTÍ NAD LABEM
ve spolupráci se
Speciální základní školou a PrakHckou
školou ÚsJ nad Labem,
Pod Parkem 2788, příspěvkovou
organizací
pořádá

23. května 2020

IV. ročník Prima závodů pro
školu hrou
Propozice
4. ročník Prima závody pro školu hrou
Závody jsou součás3 dne otevřených dveří

Datum konání:

23. května 2020 (sobota)

Závody:

Běh, handbike, inlinebrusle

Místo:

souřadnice: 50,6802100N, 14,0294069E
adresa: Pod parkem 2788, Ús3 nad Labem (Severní Terasa)

Kategorie:

Handbike: mládež
Inlinebrusle: 0-8 let, 9-12 let, 13-16 let, open (profesionální závodníci)
Běh: 0-8 let, 9-12 let, 13-16 let, 17 a více let, muži do 39, ženy do 39,
muži 40 let a více, ženy 40 let a více
Lidový běh/jízda

Prezence:

Pod Parkem 2788, 40011, Ús3 nad Labem (před budovou školy)
od 9:30 hod. viz tabulka níže. Dospělí v kategorii na 6,5 km se mohou
registrovat předem webu www.behej.com

Startovné:

Závod v běhu dospělých v 11 hodin je za minimální startovné 200Kč.
Lidový běh/jízda v 15 hodin je za dobrovolné startovné.
Ostatní závody pro děa a mládež jsou zdarma, viz tabulka níže.

Vzdálenost:

Handbike (mládež): 6,5 km = 5 okruhů po obvodu parku, viz mapka
Běh dospělých: 6,5 km = 5 okruhů po obvodu parku

Inlinebrusle (dětské kategorie + kategorie open): 1,3 km = 1 okruh po
obvodu parku
Dětské běhy: 200, 400, 800 metrů před budovou školy
Lidový běh/jízda: 1,3 km (1 okruh po obvodu parku), bez vítěze
Povrch:

Asfalt

Vyhlášení:

Vyhlášení vítězů bude vždy po doběhnu3/doje3 posledního závodníka
do cíle nebo maximálně 10 minut před odstartováním další kategorie,
viz tabulka níže.
POZOR: Lidový běh/jízda (1,3 km) je bez vítězů.

Zázemí:

V budově školy jsou k dispozici šatny se sprchami pro ženy a muže,
úschovna věcí, toalety, občerstvení. Bezbariérový přístup.

Masáže:

Od 11:30 do 13:30 pouze pro účastníky závodu v běhu dospělých v
11 hodin a závodu inlinebruslařů v kategorie open ve 12:30 hodin. Je
nutné se prokázat startovním číslem.

Půjčovna:

Závod v kategorii handbike je určen pro děa/mládež jejichž pohybový
aparát neumožňuje účast v kategoriích běžeckých nebo inlinebrusle.
Škola může zapůjčit jeden handbike pro účast na závodě. Vzhledem
k tomu, že škola může zapůjčit pouze jeden handbike je nutné ho
rezervovat na tel. č. 704 187 563 nebo emailu
brhel.vaclav@zakladniskolaspecialni.cz p. Václav Brhel.
Pro účast na závodech v kategoriích Inlinebrusle je možné si brusle
zapůjčit na místě u stánku Inlineskaan.cz, ale pozor k dispozici bude
přibližně 20 párů, takže kdo dřív přijde, ten dřív bere.

Doplňující info.:

Závod Inlinebrusle kategorie „open“ je určena pro profesionální
závodníky.
Každý kdo proběhne/projede cílovou páskou v jakékoliv kategorii vyjma
kategorie „symbolické charitaavní kolečko“ bude obdarován medailí.
Závod Lidový Běh/jízda kategorie „symbolické charitaHvní kolečko“
není závod ale pochod, běh, jízda, tanec okolo parku, který má
symbolizovat podporu školu ze strany sportovců a široké veřejnosa. Je
tedy bez vítězů a bez medailí. Startovné v této kategorii je dobrovolné a
účastnit se ho může kdokoliv na čemkoliv a v čemkoliv.
Celá akce je součás3 dne otevřených dveří speciální základní školy Pod
Parkem.
Po celý den, po celé škole bude bohatý program pro rodiny s dětmi.
Např. volně přístupný bazén nebo tělocvična, kde si můžete zaházet na
koš s ústeckými basketbalisty (Sluneta).

Těšíme se na Vás a přejeme hezký sobotní den plný zábavy a úspěchů.

Trasa

Harmonogram

