běh kolem světa
vždy první sobotu v září

propozice hlavního závodu –

verze 19.05.2022

datum konání:

sobota 3. září 2022

prezence od 13:00

ročník:

11. ročník – první z druhé desítky!

start v kolik:

v 15:15 (ve čtvrt na čtyři odpoledne)

start kde:

u závory do parku, u křižovatky parkových cest a pěšin

prezence:

přízemí sportovní haly tj jiskra třeboň (lázeňská 1005, třeboň)

kategorie:

- ženy: 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+
- muži: 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+
- mladší závodnice a závodníci pouze s písemným souhlasem
zákonných zástupců. formulář ke stažení zde

trasa:

- kopíruje naučnou stezku kolem třeboňského rybníka svět.
- běží se po směru hodinových ručiček!!!
- více na: https://mapy.cz/s/laruposepo

povrch:

asfalt, louka posečená i neposečená, hlína, bláto, šotolina,
udupaný písek, kaluže, v lesních úsecích nebezpečné kořeny!

princip:

zaběhnout co nejrychleji měřený úsek

popis závodu:

závod začíná hromadným startem na začátku naučné stezky
u závory do parku, prvních zhruba 900 metrů se běží po široké
asfaltové komunikaci (ulice u světa a světská hráz), poté se
odbočuje vpravo na hráz rybníka svět, kde se běží po pískové
pěšině. závod končí v místě startu

vzdálenost:

11,729 kilometrů v optimální stopě

časový limit:

2:00:00 (120 minut) = tempo cca 10:20 na kilometr

časomíra:

elektronická, čipová – zajišťuje sportovníservis.cz

čipy:

- čipy jsou umístěny na přiděleném startovním čísle dle
instrukcí pořadatele. po proběhnutí cílem se stávají majetkem
závodnice/závodníka. pokud závodnice/ník čip ztratí či poškodí,
nebude mu měřen čas a nemá nárok na vrácení startovného.
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dosažený čas:

- oficiální čas „guntime“ je čas od výstřelu do průběhu
závodnice či závodníka cílem
- reálný čas „realtime“ je čas od průběhu závodnice či
závodníka startem do jejího/jeho průběhu cílem.

výsledky:

online - sms zprávou každému závodníkovi na jím uvedené
číslo mobilního telefonu při online registraci
- na webu pořadatele do cca 60 minut po skončení
závodu
offline - v cíli závodu v papírové podobě na nástěnce

diplomy:

do 2 hodin po skončení závodu volně ke stažení na webu
pořadatele – www.behkolemsveta.cz/diplomy

týmy:

tým má minimálně 4 členky nebo členy. maximální počet
členů týmu není omezen. na pohlaví, věku, barvě pleti,
vyznání, sexuální orientaci apod. vůbec nezáleží. sčítají se
časy jednotlivých členek a členů týmu a dělí se jejich počtem.
tak vznikne průměrný čas týmu, podle něhož se sestaví
výsledné pořadí týmů. název týmu zadejte při registraci –
pozor na správný název týmu (např. „roboti“ versus „roboty“)
ať to všichni členové týmu zadávají stejně!

pohár:

běh kolem světa je v třeboňském běžeckém poháru

vybavení:

sportovní oblečení a obuv, brýle – sluneční či čiré proti
komárům či odletujícím kamínkům nebo blátu

registrace:

- online od 1. května 2022 na webu www.behkolemsveta.cz
- na místě v den závodu od 13:00 do 15:00

startovné:

- při online registraci do 30. srpna 2022:

500,- kč/osoba

závodník obdrží informace o způsobu zaplacení startovného
v emailu po registraci. startovné se platí do 3 kalendářních dnů
po registraci jinak je registrace závodníka zrušena. pokud
nezaplatíte online, budete platit 600,- kč na místě
prezence.
pokud se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit a oznámíte nám to
do 36 hodin před závodem, převedeme vám startovné do příštího ročníku,
tedy do roku 2023, za 10% manipulační poplatek. svou účast tak můžete
zrušit nejpozději 2. září 2022 do 10:00 výlučně emailem na adresu
office@klejna.eu. poplatek za převod startovného musí být uhrazen do 30.
září 2022. jinak startovné propadá.

- při registraci na místě 3. září 2022:

600,- kč/osoba
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startovní čísla:

- budou vydána registrovaným závodnicím a závodníkům v den
závodu při prezenci v kanceláři pořadatele a okamžikem
předání se stávají majetkem závodníka
- jedná se o standardní startovní čísla ze speciálního plastu
- závodníci jsou povinni umístit si číslo viditelně na hruď
- na rubovou stranu startovního čísla uveďte zejména:
 kontaktní údaje na nejbližší příbuzné
 dlouhodobě i aktuálně užívané léky
 alergie
 další podstatné informace pro případ ošetření

pojištění:

- zajištuje si každý účastník sám
- bez prokázaného pojištění nebude závodník vpuštěn na trať!
máme na mysli zákonné zdravotní pojištění např. všeobecnou
zdravotní pojišťovnu – 111 nebo zpmvčr – 211
- speciální úrazové pojištění nebo pojištění odpovědnosti za
způsobené škody je jen vaší výhodou
- všichni se účastní na své vlastní nebezpečí a odpovědnost!

občerstvení:

- jedno občerstvovací stanoviště na cca 6 kilometru
 pořadatel zajišťuje pouze neperlivou minerálku
 po dohodě je možné poslat si na stanoviště své
vlastní označené pití
- v prostoru startu a cíle (platí pořadatel)
 ovoce
 sponzorské sportovní doplňky
 minerálka

zázemí:

-

šatny ve sportovní hale tj jiskra třeboň (oddělené)
wc ve sportovní hale tj jiskra třeboň
teplé i studené sprchy ve sportovní hale
úschovna zavazadel společně se šatnou – nehlídaná
parkování na veřejném parkovišti cca 50 metrů od haly

ceny:

-

absolutní vítězové v kategorii ženy, muži - putovní pohár
první tři z každé věkové kategorie sponzorské dary
všichni doběhnuvší diplom a sponzorská taška
všichni doběhnuvší registrovaní online pamětní medaile

ceremoniál:

- na stupních vítězů se vyhlašují:




absolutní vítězové (1. až 3.)
vítězové jednotlivých kategorií (1. až 3.)
zástupci vítězů soutěže týmů (1. až 3.)

pokračování na straně 4

jihovýchodní I. 1619/15
cz 141 00 praha 4

-3-

tel.: +420 775 664 554
email: office@klejna.eu

běh kolem světa
vždy první sobotu v září

důležité:

závod se běží za jakéhokoli počasí a politické situace
běží se územím chráněné krajinné oblasti třeboňsko
- je zakázáno použití kovových hřebů v tretrách
- neodhazujte obaly od energetických tyčinek apod.
- vezmete-li si pití s sebou, musíte donést kelímek či
bidon až do cíle závodu
- v úseku „vimperky“ (cca 9ppr. kilometr) musíte běžet
za sebou a nepředbíhat se = žlutá vlajka ve formuli 1
první kilometr se běží po místních komunikacích
- pořadatel zajistí dohled městské policie
- běžci povinně dodržují pravidla silničního provozu
druhý kilometr se běží po hrázi rybníka svět
- pořadatel zde umístí informační cedule s výzvou
kolemjdoucím, aby uvolnili běžcům trasu
- běžci nemají garantovánu absolutní přednost
- před běžci pojede vozidlo městské policie třeboň
zdravotní zajištění
- na trati budou dva profesionální záchranáři
 jeden v prostoru startu a cíle
 druhý v lesním úseku za občerstvovačkou
- za posledním závodníkem pojede pořadatel na kole
- v prostoru startu bude lékař s pohotovostní lékárnou
- závod je oznámen všem složkám záchranných sborů

pořadatel:

si vyhrazuje zejména:





kontakt:

jihovýchodní I. 1619/15
cz 141 00 praha 4

právo změn v programu, propozicích, pravidlech závodu
a podmínkách bez předchozího oznámení
právní a občanskou normu, že pořadatel není odpovědný
za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu
vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho
sledováním, dojde-li k ní zaviněním poškozeného
právo neomezeně používat veškeré obrazové i zvukové
záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu
k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho
partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv
odměnu.

běh kolem světa +420 775 664 554, office@klejna.eu,
www.behkolemsveta.cz, www.facebook.com/behkolemsveta
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