28. října 2018 sobota

Start 11.00 hodin - Staré Křečany

3. ročník

1/2

MARATON
MANDAVA
Týmová výzva: soutěž pro města | součet časů tří nejlepších žen
a tří nejlepších mužu s trvalým pobytem v danném městě |
Putovní pohár, bude vystaven na radnici vítězného města po 1 rok |
Odměny za umístění: První tři muži, ženy | věcné ceny v jednotlivých
kategoriích, medaile. Informace k závodu: Půlmaraton
| 21 097m | Kontakt: E-mail - info@acrumburk.cz | telefon: 722 968 506 |
Informace k závodu: Silnice, okruhový půlmaraton,
podél Mandavy - Staré Křečany - okruh 5275 m (4x).
Prezentace: Polyfunkční dům - Staré Křečany, šatny a sprchy na hřišti
TJ Jiskra Staré Křečany od 9:30 do 14:30 - start v 11.00 hodin.
Přihlášky: 		
je možné ještě hodinu před startem na místě .
Startovné:
půlmaraton 100Kč, štafeta 200Kč.
Kategorie: 		 Muži do 40, M 50, M 60, M nad 60 let,
		 Ženy do 34 let, Ž 45, Ž 55 a ženy nad 55 let
Štafety: 		
muži - ženy a smíšené. 2x 1/4 maraton nebo 4x 5274m.
Vyhlášení výsledku: Po ukončení půlmaratonu bude vyhlášení výsledku
a dekorování vítězů od 14.30 hodin v Polyfunkčním domě
Obce Staré Křečany.

Pořadatelem půlmaratonu MANDAVA je AC Rumburk za podpory
Města Rumburku a Obce Staré Křečany a partnerů AC Rumburk.
Partnerem akce MANDAVA - půlmaraton je RINA sport.

Vážení občané
V neděli 28. října se poběží v Obci Staré Křečany půlmaraton. Prosíme Vás
o shovívavost a opatrnou jízdu v ulici souběžná, kudy se závod běží. Jedná se
o čas 11.00 - 14.-00 hodin.
Děkujeme za spolupráci - atleti AC Rumburk
Přijďte se podívat a fandit běžcům. Běží se 4 okruhy 5 275 metrů.
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Akce je pořádána za podpory Města Rumburku
a Obce Staré Křečany
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