
Pořadatel

Termín

Místo

Účastnický limit

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK ZE STARTOVNÉHO BUDE POUŽITÝ NA PODPORU

HEMATOLOGICKO - TRANFÚZNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE PŘEROV

Startovné

hlavní závod     150,-- Kč pro předem registrované do 12.6.2018

hlavní závod     250,-- Kč pro registrované v den závodu 15.6.2018

dětský závod I. - IV     50,-- Kč

startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, měření časů 
a zpracování výsledků čipovou technologií, účastnický dárek a ceny pro vítěze v 
jednotlivých kategoriích

pokyny k zaplacení startovného obdržíte po registraci na svou mailovou adresu

Registrace
do 12. 6. 2018 prostřednictvím webové stránky www.sk-zeravice.cz

v den závodu od 14,00 do 18,00 hod. na registračním místě v areálu 

Program

14,00 hod. zahájení registrace

15,00 hod. I. dětský závod, r. 2012 a mladší

15,30 hod. II. dětský závod, r. 2009 - 2011

16,00 hod. III. dětský závod, r. 2006 - 2008

800 účastníků hlavního závodu

vyhlášení výsledků dětských závodů I. - III.

17,30 hod. IV. dětský závod, r. 2003 - 2005

18,00 hod. ukončení registrace do hlavního závodu

18,30 hod. hlavní závod, r. 2002 a starší

16,45 hod.

19,45 hod.
vyhlášení výsledků dětského závodu IV. a 

hlavního závodu

sportovní areál v Přerově XII - Žeravicích, U Stadionu 214/7

BĚH PRO ZDRAVÍ - KREV PRO ŽIVOT

Sportovní klub Žeravice, spolek

pátek 15. června 2018



Ceny

Jaroslav Soukup T: +420 602 506 847

Tomáš Zaoral T: +420 732 052 322

Pavel Zubík T: +420 724 158 988

Doprovodný 
program

pro děti bude připraven doprovodný program (skákací hrad, malování na obličej)

pro všechny účastníky závodu bude připraveno občerstvení

po vyhlášení výsledků bude připraveno posezení s hudbou

Kontakt na 
pořadatele

behprozdravi.krevprozivot@seznam.cz

jari.soukup@seznam.cz

zaoral.tomas@seznam.cz

zubik@stredostavby.cz

Tričko s logem 
závodu

účastníci závodu mají možnost objednat si současně s registrací funkční tričko 
ADLER s logem závodu

trička je možné objednávat pouze do 2. 6. 2018

trička jsou k dispozici v pěti velikostech a dvou barvách

cena trička činí 180,-- Kč za kus

Ostatní
všichni závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí

pořadatel si vyhrazuje právod na změnu programu, propozic a tras závodu bez 
předchozího oznámení

přibližně 2.000 m

hlavní závod 7 - 8 km

mapy tras všech závodů jsou k nahlédnutí na www.sk-zeravice.cz

v případě nepřízně počasí se připravené trasy nebudou měnit

tři nejlepší dívky a chlapci, resp. ženy a muži v každé kategorii závodu obdrží ceny 
pro vítěze

Trasy závodů

dětský závod I.           200 - 300 m

dětský závod II.           přibližně 600 m

dětský závod III.           přibližně 1.000 m

dětský závod IV.           


