
  

PROPOZICE ZÁVODU  

Ahoj,  

již brzy se uvidíme na startu závodu BETON RACE ORIGINAL, TERROR a dětských závodů BETON RACE JUNIOR.   

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

Místo konání závodu:  zázemí závodu bude na louce vedle stavby - nově vznikajícího zázemí našich závodů  

   po ul. 28. října od Husitského kostela dozadu až za Loděnici 

obec Zábřeh, PSČ 789 01 (okr. Šumperk)  

49.8741439N, 16.8689225E 

Datum konání závodů:  2. října 2021 ORIGINAL a JUNIOR 

3. října 2021 TERROR a JUNIOR     

Pořadatel závodu: BETON RACE, z.s., IČ: 076 40 285 

Kontakt:  betonrace@betonrace.cz 

 

V sobotu při závodě ORIGINAL otvíráme areál v 9:00 hod, v neděli při závodě TERROR v 8:00 hod.   

Doporučujeme každému dostavit se do místa závodu min. 15 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 (pouze v sobotu) 

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 5. září 2021, obdrží funkční tričko 

ve velikosti, kterou uvedl při registraci. Každý, kdo úspěšně absolvoval všech 5 obtížností našich závodů v roce 2021 

(BASIC nebo BASIC HARD, ERROR, TERROR, ORIGINAL a NIGHT), obdrží v neděli také multimedaili.  

 

Zkontrolujte si prosím, zda je Vaše jméno uvedeno ve startovní listině (ta bude nahrána na web nejpozději 7 dní před 

termínem závodu a bude až do začátku závodu průběžně aktualizována). Startovní listinu a Podmínky závodu najdete 

ZDE 

Online registrace jsou uzavřeny od půlnoci 26. září 2021. Registrovat se můžete v den závodu na místě (platba pouze 

v hotovosti) za příplatek příplatek 100,- Kč. Stejně tak je možné se v den závodu registrovat i na dětský závod 

(příplatek 50,- Kč v kategorii 4-7 let a 7-11 let a 100,- Kč včetně čipu v kategorii 11-14 let). Počet registrací na místě je 

omezen počtem volných medailí.  

Pokud se nemůžete závodu zúčastnit, postupujte dle návodu ZDE 

 

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


Závod máme povolen za podmínek k zamezení šíření rizik nákazou COVID-19. Samozřejmostí je dodržování 
základních pravidel jako jsou rozestupy, desinfekční prostředky, které na místě zajistíme… 
Každý závodník musí splňovat jednu ze tří podmínek OTN.  
Za nás věříme, že všichni budete zdraví před i po startu a užijeme si to.  
 
Při závodě BETON RACE ORIGINAL 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)  

 

Při závodě BR TERROR nejsou vyhlašování vítězové, vítězem je každý, kdo dorazí do cíle.  

  

BETON RACE JUNIOR   

Součástí obou dnů budou také závody pro děti ve třech věkových kategoriích  

4 – 7 let  (rodiče mohou běžet s dětmi a pomáhat jim na překážkách)  

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

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).  

BETON RACE JUNIOR v prvních dvou věkových kategoriích jednotlivě vyhlašován nebude, děti běží bez čipu. 

V kategorii 11-14 let běží děti s čipem pro měření času. První 3 nejrychlejší získají diplom a symbolické ceny.  

V neděli nebude kategorie 11-14 let měřena čipem ani vyhlašována – z toho důvodu bylo na tento den pro tuto 

kategorii i levnější startovné.  

Medaili obdrží každé dítě, které dorazí do cíle. Tričko obdrží každý, kdo si jej objednal při registraci do 5. září 2021.  

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.  

 

PROGRAM DNE 2. října 2021 ORIGINAL      

9:00 otevření areálu, registrace a úschovny  

10:00, 10:15, 10:30, 10:45 startovní vlny ORIGINAL  

13:00  vyhlášení výsledků BR ORIGINAL  

 

13:30  BETON RACE JUNIOR 4-7 let  

14:00  BETON RACE JUNIOR 7-11 let  

14:30 BETON RACE JUNIOR 11-14 let   

15:00 vyhlášení výsledků BR JUNIOR 11-14 let  

 

14:15  uzavření registrace 

15:30  uzavření úschovny 

 

PROGRAM DNE 3. října 2021 TERROR     

8:00 otevření areálu, registrace a úschovny  

9:00 první vlna TERROR 

9:15 druhá vlna TERROR 

9:30 třetí vlna TERROR  

 

12:00  BETON RACE JUNIOR 4-7 let  

12:30  BETON RACE JUNIOR 7-11 let  

13:00 BETON RACE JUNIOR 11-14 let   

http://www.betonrace.cz/Document/REVERZ.pdf


 

12:45  uzavření registrace 

14:00  uzavření úschovny 

17:00 uzavření areálu 

 

Během závodu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro účely zachycení průběhu akce – info 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 budou poskytovat profesionální záchranáři 

a zdravotníci z týmu SAR (Olomoucká divize).   

 

Na závodě ORIGINAL bude cca v polovině občerstvovací stanice.   

Pokud budeme mít nedostatek dobrovolníků u překážek, může se stát, že zdolání některých bude na vaší poctivosti.   

Trasa bude značena červenobílými fáborky, případně oranžovými šipkami na zemi. Trať může vést i přímo terénem, 

proto se ne vždy budete držet na vyšlapaných cestách. Je potřeba nenechat se automaticky vést a také nesledovat 

záda závodníka před vámi, ale značení trati! Z každého fáborku je vždy vidět na další, takže pokud delší dobu nevidíte 

fáborek, je nutné se vrátit a najít cestu!  

Trasa JUNIOR bude značena žlutobílými fáborky.  

 

Na závodě BETON RACE bude zajištěno základní občerstvení za lidové ceny + pivo, limo, káva.   

Přijedete-li vlakem, máte pěší chůzí zázemí závodu do 15min (oranžová trasa). Pokud budete přijíždět autem, 

vyznačenou cestou dojedete až k parkovišti, které je hned vedle zázemí závodu (červená trasa). DBEJTE PROSÍM 

ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI – cesta je úzká a OBOUSMĚRNÁ. Pěšky od centra města se dáte po ulici 28. října od 

Husitského kostela dozadu až za loděnici směr Lupěné (oranžová trasa). Celé zázemí závodu (festivalka - 

moderátor, registrace, úschovna, obchod, toalety, šatna, občerstvení, stánek záchranářů, start a cíl) je na louce 

vedle stavby - nově vznikajícího zázemí našich závodů.   

 

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

BETON RACE 


