ČERNOKOSTELECKÁ
DESÍTKA
ANÓBRŽ

PIVOVARSKÝ BAHŇÁK
Teprve během je žížeň krásná

Jarní pivovarský běh je určen pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví a výkonnosti. Trať
závodu je vedena terénem, který v nepřízni počasí může být náročný. Sledujte značení, neboť se často mění
směr trati. Černokostelecká desítka začíná pod rozhlednou na Vyžlovce a každý může využít množství jejich
schodů k rozcvičení a pohledu na zemi oplývající mlékem a strdím. Na start se každý závodník může dostat buď
příměstskými linkami autobusové dopravy, po vlastní ose tréninkovým tempem nebo si nechat dopravní
prostředek a věci v pivovaru a využít kyvadlové dopravy z pivovaru na Vyžlovku.
Termín: 9/5/2015
Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, areál pivovaru a přilehlé černé lesy, viz mapka
Pořadatel: Černokostelecký zájezdní pivovár a hromada nadšenců
Trať: převážně lesem, poli a loukami po značené trati, silnice se jen několikrát křižuje
Délka trati: cca 10,5 kilometru
Značení: nepřehlédnutelné (barevně výrazné fáborky, šipky atd.)
Parkoviště, toalety (šatny), občerstvení: zajištěno v areálu pivovaru
Přihláška: formulář na http://goo.gl/forms/ByGPljx7Ma nebo pište na behamespivovarem@gmail.com
Web běhu: www.pivovarkostelec.cz/cernokostelecka_10 nebo www.facebook.com/pivovarkostelec
Kontaktní telefon: 731440255, (603465246 – JUDr. Nehrú)
Registrace: prosíme o jméno, příjmení, rok narození, bydliště
Prezence a vyzvedání čísel: od 9.30 do 10.30 pod rozhlednou
Start: na Vyžlovce pod rozhlednou začneme výstřelem v 11.00 přesně
Startovné: 50,- Kč předem/100 Kč na místě
Platba předem: v zájezdním hostinci denně od 11.00 - 23.00 oproti potvrzení
Ceny: Hodnotné poukazy do zájezdního hostince Černokosteleckého pivováru
Organizační tým: Šárka Littmannová, Ondřej Lahváček, Pavel Fidorka (třaťmistr), Květák Černokostelecký
Podmínky účasti, pojištění, zodpovědnost: každý vybíhá/vychází na vlastní nebezpečí a neznečisťuje přírodu
Časomíra: stopky
Protesty: nepřijímají se, běží se za každého počasí i kdyby trakaže padaly, nejsme z cukru
Doplňkový program: rozhledna na Vyžlovce na startu, Liechtensteinský kámen cestou, prohlídky
pivovarského muzea v cíli, gastronomické hody a roztočené pípy až do kuropění
Občerstvení během cesty, kontroly: cca v polovině trasy bude kontrola a voda, náhodné kontroly dodržování
trasy samozřejmě neprozradíme, chovejme se sportovně a běžme po značené trati, na mapy.cz se dají nalézt
parciální zkratky, ale vězte že ty cesty už neexistují a každé nesportovní chování se trestá diskvalifikací
Ubytování: pivovar (774533672, spravce@pivovarkostelec.cz)
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích. Pořadatel neručí za odložené věci.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. Za zdravotní stav
zodpovídá účastník závodu sám. Držte se trati, ztracené závodníky nehledáme, v oblasti je zvýšený výskyt orla
lidožravého a vlka zakouslého. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

