
Maraton klub Seitl Ostrava za finanční podpory obce Hrabová pořádá

sobota 31. 12. 2022

8.30 - 9.45 hod

    33. SILVESTROVSKÝ BĚH HRABOVOU

Termín:

Místo prezentace:

Čas prezentace:

Místo a čas startu: ulice Paskovská, start v 

Trať Hlavního závodu: Trať    viz:   dva okruhy  - 100 % asfalt

Trať Vloženého závodu: Trať   viz:      jeden okruh  - 100 % asfalt

Startovné Hlavního závodu:
                   zaslat na účet č. 

při registraci na místě
, kteří se prokáží OP, startovné nepla�

Startovné Vloženého závodu:

Kategorie – Hlavní závod: Muži A – do 39 let, B 40 - 49 let, C 50 – 59 let, D 60 – 69 let, E nad 70 let,
Ženy F – do 34 let, G – do 44 let, H – nad 45
Nejlepší Hrabovan / Hrabovanka

Ceny: Hlavní závod

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků do 15 min po doběhu posledního  závodníka  v
místě registrace

Zázemí: Šatny jsou zajištěny.

Registrace :

Upozornění:    Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů. Všichni přihlášení
účastníci závodí na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.
Dále prosíme závodníky, aby nepoužívali sluchátka kvůli bezpečnos� a
startovní číslo měli připevněné na hrudi.  Závodníci a jejich doprovod jsou
povinni dodržovat pokyny pořadatelů. Všichni účastníci jsou povinni
dodržovat aktuální nařízení vlády ČR v boji pro� COVID-19.

Kontaktní osoba:  Mar�na Metzová tel. 607594736, Ladislav Dvorský 724044265
Další informace :
Partner závodu:

Spojení: autobus DPO, linky 41, 39 zastávka Mostní

                   zaslat na účet č. 
při registraci na místě

, kteří se prokáží OP, startovné nepla�

Kategorie – Vložený závod: Muži, ženy

nápoj a občerstvení pro každého,
ceny za 1. – 3. místo v každé kategorii dle možnos� pořadatelů.

hřiště TJ Sokol Hrabová, Paskovská 209

Mapa  

Mapa

10.00 hod.

9,55 km

4,77 km

150,- Kč při online registraci a zaplacení do 29. 12. 2022

250,- Kč 
online přihlášení občané Hrabové

100,- Kč při online registraci a zaplacení do 29. 12. 2022

200,- Kč 
online přihlášení občané Hrabové

670100-2207754650/6210

670100-2207754650/6210

Online registrace

www.hrabovskebehy.cz
www.bonatrans.cz


