Zveme vás na tradiční

MEZINÁRODNÍ BĚH MÍRU
KLADNO-LIDICE 2018

Milé běžkyně, milí běžci, přátelé,
Zveme vás najiž 6.ročník již tradičního Běhu Míru Kladno-Lidice 2018, který se
konáv sobotu 16.června 2018 na startu v Kladně nebo Hřebči.
Několik důležitých informací:
Startovné je zcela dobrovolné. Můžete ale přispět jakoukoliv částkou na podporu
handicapovaným dětem Kladenské školy Korálek, které se již počtvrté akce aktivně účastní.
Organizátorem Běhu je Krajská rada seniorů SK a záštitu nad ním převzal děkan FBMI
ČVUT.
Start pro všechny kategorie na trať 8,5 km je v 10:30 u Gymnázia E.Beneše v Kladně.
První, společná část běhu 4,2 km je manifestační, ve druhé části se již běží po hromadném
startu o ceny.
Cíl je u Růžového sadu v Lidicích.
Děti (s doprovodem), senioři-nordicwalking a koloběžkáři mají start v Hřebči a na trať 2,5 km
se vydají postupně v 10:00; 10:15 a v 10:30 h.
==================================================

Neváhejte, rezervujte si čas pro tuto akci. Přihlášky můžete posílat:
•

sms na č. 602 305 225 s uvedením jména a data narození

•
•
•

e-mail: kladnolidice2018@seznam.cz
Registrace možná i na startu, kde účastník obdrží startovní číslo
Registrace od 09:30 ve dvoře Gymnázia (šatny, WC, sprchy)

Pro fandy, rodinné příslušníky a přátele bude přistaven autobus u Gymnázia, který je odveze

do cíle a všechny zase zpět po skončení závodu.

Čím je závod zajímavý, co vás čeká:
•

Příjemná, sportovně společenská akce

•

Mezinárodní účast (Japonsko, Dánsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko)

•

Občerstvení na trati (5.km), na startu v Hřebči a v cíli pro všechny

•

Každý účastník obdrží tašku s banánem, vodou, propagačními předměty Škoda, pamětním
listem, odznakem Běhu 2018

•

Masáže před startem

•

Profesionální komentátor v cíli

•

Účast významných sportovců a herců v cíli

•

Autogramiáda, prohlídka vozu Škoda KAROQ, vozidla ZZS, měření tlaku a cukru v krvi

•

Pro děti organizované hry, klaun

•

Fotografie z trati a cíle

•

Doprovod běhu: městská policie s majáčky, vozidlo ZZS s lékařem, sběrný autobus

•

Položení kytic k pomníku Lidických dětí
===========================================================

A CO CENY?
•

1.cena pro hlavního vítěze: zapůjčení vozidla Škoda na 3 dny zdarma

•

1.místo ženy: finanční odměna 500 Kč

•

2.místo ženy: finanční odměna 400 Kč

•

3.místo ženy: finanční odměna 300Kč
o

+ medaile za každé umístění

•

Mužská kategorie stejné odměny a medaile s diplomem

•

Děti: 1.-3. místo poukázky v hodnotě 300 Kč za každé místo+dětské medaile+ diplom

•

Senioři nordic-walking: knižní poukázky v hodnotě 200Kč za 1.-3.místo+ diplom

•

Koloběžkáři: 1.místo 300 Kč fin.odměna + diplom

Ceny budou předány na místě při vyhlášení vítězů ihned po skončení závodu.

