
 

 

PROPOZICE ZÁVODU  

Ahoj,  

již brzy se uvidíme v Zábřehu na startu závodu BETON RACE Basic, BETON RACE Night a dětských závodů BETONEK 

mini, BETONEK a BETON junior.  

Posíláme tedy základní informace a propozice závodu. Věnujte jim prosím pozornost. 

Místo konání závodu:  festival area bude na kopci Humenec vedle sokolovny Skalička,  

ulice Humenec, Zábřeh (okr. Šumperk) 

49.8717539N, 16.8797769E  

Datum konání závodů:  1. února 2020  

Pořadatel závodu: BETON RACE, z.s. 

   IČ: 076 40 285 

Kontakt:  betonrace@betonrace.cz 

  

Registrace otevíráme v 9:00 hod. Doporučujeme každému dostavit se do místa závodu min. 30 minut před startem 

jeho registrované startovní vlny. Od 10:00 startují závodníci BR Basic, od 13:00 hod děti a večer od 19:00 startuje BR 

Night.  

Při registraci je potřeba prokázat se platným dokladem (občanský průkaz, pas) a odevzdat vyplněný „Souhlas 

s podmínkami závodu a reverz“. Bez tohoto řádně vyplněného a podepsaného dokumentu není možné startovat (ke 

stažení ZDE).  

Ti, kteří čerpali 10% slevu na startovné jako členové IZS, AČR nebo dobrovolní dárci krve (min. 20 odběrů), předložte 

také průkaz příslušnosti k dané složce, případně průkaz dobrovolného dárce krve.  

 

V registrační obálce obdržíte: 

• pásku s časem vaší startovní vlny a velikostí zvoleného trička, kterou si připevníte na zápěstí na ruce 

• elektronický čip k měření času, který si taktéž připevníte na zápěstí  

Po doběhnutí do cíle odevzdáte čip pořadatelům hned za cílovou páskou. Až potom obdržíte medaili a tričko!  

Pokud doběhnete bez čipu, ohlaste své startovní číslo časomíře. Pokud závod vzdáte, odevzdejte čip nejbližšímu 

dobrovolníkovi na trati.  

Každý, kdo dorazí do cíle, získá medaili. Každý, kdo dorazí do cíle a registroval se do 31. prosince 2019, obdrží funkční 

tričko ve velikosti, kterou uvedl při registraci. 

 

Zkontrolujte si prosím, zda je Vaše jméno uvedeno ve startovní listině (ta bude nahrána na web nejpozději 14 dní před 

termínem závodu a bude až do začátku závodu průběžně aktualizována dle zaplacených registrací). Startovní listinu a 

Podmínky závodu najdete ZDE 

Obecná Pravidla překonávání překážek najdete ZDE  Pravidla konkrétních překážek budeme uveřejňovat postupně, 

některá jsou již na webu, některé překážky pro vás budou překvapením.  

 

Online registrace jsou uzavřeny od půlnoci 25. ledna 2019. Registrovat se můžete v den závodu na místě (platba pouze 

v hotovosti) min. hodinu před startem poslední startovní vlny (příplatek 100,- Kč). Stejně tak je možné se v den závodu 
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registrovat i na dětský závod (příplatek 50,- Kč v kategorii BETONEK mini a BETONEK a 100,- Kč včetně čipu v kategorii 

BETON junior). Počet registrací na Basic, Night i dětské závody na místě je omezen.  

Pokud se nemůžete závodu zúčastnit, můžete svoji registraci přenechat jinému závodníkovi. Přeregistraci je možné 

provést min. 48 hod předem z mailové adresy, kterou jste se registrovali na závod (pište na registrace@betonrace.cz, 

kde uvedete všechny registrační údaje náhradníka). Přeregistrace na místě je možná pouze s vytištěným původním 

emailem o potvrzení registrace min. 1 hod před startem a to za poplatek 50,- Kč. Více info  ZDE 

 

Pro start při závodu NIGHT je požadována povinná výbava – ČELOVKA! Bez ní nebudete vpuštěni do startovního 

koridoru.  

 

 

Při závodě BETON RACE Basic a Night budou vyhlášeni vítězové v těchto kategoriích a obdrží tyto ceny:  

   1. MUŽ  (Betonovice, startovné na BR, ceny od partnerů závodu)  

   2. MUŽ  (ceny od BR, ceny od partnerů závodu) 

   3. MUŽ   (ceny od BR, ceny od partnerů závodu) 

 

1. ŽENA  (Betonovice, startovné na BR, ceny od partnerů závodu) 

   2. ŽENA  (ceny od BR, ceny od partnerů závodu) 

   3. ŽENA  (ceny od BR, ceny od partnerů závodu)  

 

DĚTSKÉ ZÁVODY  

 

Součástí dne budou také závody pro děti ve třech věkových kategoriích  

BETONEK mini 4 – 7 let (rodiče mohou pomáhat dětem na překážkách)  

BETONEK  7 – 11 let (rodiče mohou doprovázet dítě, ale neměli by pomáhat na překážkách)  

BETON junior 11 – 14,99 let (rodiče nemohou vstupovat do závodního koridoru) 

 

 

Při registraci je potřeba taktéž odevzdat vyplněný „Souhlas s podmínkami závodu a reverz“. Bez tohoto řádně 

vyplněného a podepsaného dokumentu není možné startovat (ke stažení ZDE).  

Dětské závody v kategorii BETONEK mini a BETONEK jednotlivě vyhlašovány nebudou, děti běží bez čipu. V kategorii 

BETON junior běží děti s čipem pro měření času. První 3 nejrychlejší získají diplomy a symbolické ceny.  

Medaili obdrží každé dítě, které dorazí do cíle. Tričko obdrží každý, kdo si jej objednal při registraci do 31. prosince 

2019. Zvolená velikost trička bude uvedena na pásce, kterou si dítě připevní na zápěstí (obdrží při registraci). Děti 

budou ve své kategorii vybíhat ve skupinkách cca po 10 dětech v minutových intervalech.  

 

 

Během závodu budou pořizovány fotografické a videozáznamy pro účely zachycení průběhu konané akce – informace 

o zveřejňování viz. Souhlas s podmínkami závodu a reverz a Zásady ochrany osobních údajů ve spolku BETON RACE, 

z.s.  

Po celou dobu závodu bude zajištěna zdravotní péče, kterou bude poskytovat Český červený kříž – místní středisko 

Hoštejn.  

 

Na závodě BETON RACE bude také zajištěno základní občerstvení za lidové ceny (guláš, párek v rohlíku, palačinky, káva, 

čaj, svařák, limo, pivo Huhňák 11, točené Huhňák nealko…). 

 

PROGRAM DNE:     

 

8:45  otevření parkoviště 

9:00 otevření registrace 

9:00 otevření úschovny 

10:00, 10:20, 10:40 a 11:00 volné startovní vlny Basic 

11:05  Hobby vlna Basic  
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12:40  vyhlášení výsledků volných startovních vln Basic  

 

13:00 BETONEK mini 

13:30  BETONEK 

14:00 BETON junior  

14:50 vyhlášení výsledků BETON junior  

 

19:00, 19:15, 19:30, 19:45 volné startovní vlny Night   

 

19:30  uzavření registrace 

22:00   vyhlášení výsledků volných startovních vln Night 

23:00  uzavření úschovny 

00:00  uzavření areálu  

 

Během dne budou pořádány doprovodné soutěže o drobné ceny.  

 

Z vlakového nádraží se k festival area dostanete za cca 10 minut rychlé chůze – viz. mapa.  

Můžete také využít služeb několika taxi, které Vás dovezou za 50,- Kč až na místo závodu, případně potom zpět do 

města nebo na nádraží. Volejte bezplatné číslo 800 100 282.  

Prostorné parkoviště je připraveno hned na louce vedle festival area – viz. mapa.  

Veškeré zázemí závodu (registrace, úschovna, toalety, sprcha, občerstvení, stánek Českého červeného kříže, 

odpočinková zóna…) je v budově Sokolovny, která je ve středu festival area. Na louce vedle budovy je situován start 

i cíl všech závodů a z vrchu na vás bude dohlížet moderátor akce.  

 

 

Věříme, že si závod všichni náležitě užijeme a těšíme se! 

BETON RACE 

 


