
 

PROPOZICE ZÁVODU  

 

Ahoj,  

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

BETONEK a BETON junior.  

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

Místo konání závodu:  areál u rybníka Oborník, 789 01 Zábřeh (okr. Šumperk) 

49.8788792N, 16.8718972E 

Datum konání závodu:  25. května 2019  

Pořadatel závodu: BETON RACE, z.s. 

   IČ: 076 40 285 

Kontakt:  betonrace@betonrace.cz  

 

Registrace otevíráme v 8:00 hod. Doporučujeme každému dostavit se do místa závodu 30 minut před startem jeho 

registrované startovní vlny.  

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 konce dubna 2019, obdrží 

funkční tričko ve velikosti, kterou uvedl při registraci. 

 

Zkontrolujte si prosím, zda je Vaše jméno uvedeno ve startovní listině (ta se bude až do začátku závodu průběžně 

aktualizovat).  

Startovní listinu, Podmínky závodu, Pravidla překonávání překážek najdete ZDE 

 

Online registrace budou uzavřeny o půlnoci 19. května 2019. Registrovat se můžete v den závodu na místě (platba 

pouze v hotovosti) min. hodinu před startem poslední startovní vlny. Stejně tak je možné se v den závodu registrovat 

i na dětský závod. Počet registrací 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.  

 

http://www.betonrace.cz/Document/REVERZ.pdf
http://www.betonrace.cz/Home/Pokyny
mailto:registrace@betonrace.cz


 

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

 Profi vlna 1. ŽENA     

(ručně kovaná trofej v podobě maskota závodu, startovné na BR Original 2019, 

Betonovice, ceny od partnerů závodu) 

   1. MUŽ  

(ručně kovaná trofej v podobě maskota závodu, startovné na BR Original 2019, 

Betonovice, ceny od partnerů závodu) 

 

 Volné startovní vlny 

1. ŽENA  (poukaz na soudek piva Huhňák, startovné na BR Original 2019, ceny od BR,  

ceny od partnerů závodu) 

   2. ŽENA  (startovné na BR Original 2019, ceny od partnerů závodu) 

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

1. MUŽ  (poukaz na soudek piva Huhňák, startovné na BR Original 2019, ceny od BR, 

ceny od partnerů závodu) 

   2. MUŽ  (startovné na BR Original 2019, ceny od partnerů závodu) 

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

 

 

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 nesmí pomáhat na překážkách)  

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

 

Dětské závody jednotlivě vyhlašovány nebudou, děti běží bez čipu. Medaili obdrží každý, kdo dorazí do cíle. Tričko 

obdrží každý, kdo dorazí do cíle a registroval se do konce dubna 2019. Zvolená velikost trička bude uvedena na 

pásce, kterou si dítě připevní na zápěstí (obdrží při registraci).  

 

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.  

 

Na trati bude v cca 2/3 trasy závodu zřízena jedna občerstvovací stanice. 

Po celou dobu závodu bude zajištěna zdravotní péče.  

 

Na závodě BETON RACE bude také zajištěno základní občerstvení za lidové ceny (poctivé polévky, párek v rohlíku, 

palačinky, káva, čaj, limo, pivo Huhňák 11, točené Huhňák nealko…). 

 

 

PROGRAM DNE:     

 

7:45  Otevření parkoviště 

8:00 Otevření registrace 

8:00 Otevření úschovny 

 

STARTOVNÍ VLNY 

9:00  Profi vlna muži/ženy 

9:15, 9:30, 9:50, 10:10 volné startovní vlny  

10:20 Hobby vlna 

11:00 vyhlášení výsledků Profi vlny 

11:30 BETONEK mini 

12:00  BETONEK 



12:15 uzavření registrace 

12:30 BETON junior  

 

13:00 vyhlášení výsledků volných startovních vln  

14:00 Uzavření úschovny 

14:00  Dobrovolnická vlna 

 

 

Během dne budou mezi jednotlivými startujícími vlnami pořádány doprovodné soutěže o drobné ceny.  

Cesta z nádraží k festival area je dlouhá cca 1,2 km, cesta z parkoviště (vrchní louka na kopci Humenec) cca 900 m.  

Ve festival area se krom startu a cíle (děti i dospělí) nachází stánek s registrací, úschovna, stánek Českého červeného 

kříže, DJ, občerstvení, toalety. Vše je na dohled.  

 

 

 

 

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

BETON RACE 

 


