Pivofikace poprvé
Kdy: 12. 6. 2021 – 8:00

Info na kvetak@pivovarkostelec.cz nebo 736623290
Přihláška https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kMWB1ivYgpEclBfswCNYEE_WuH0n4tclLKU408hUrk/edit#gid=187183068
Kde: Černokostelecký pivovár, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Princip: Kvalifikace pro podzimní pochodoběh. Akce je povinná pro všechny zájemce o podzimní
pochodoběh, a to jednak pro prvničky (pochodoběh ještě nešli), tak pro družičky (pochodoběh šli jen
jednou) či pro ty, jenž pochodoběh nikdy nedokončili. Pivofikace je volitelná pro zkušené pochodoběžce,
aby se kvalifikanti seznámili s elitou. Soutěží se v družstvech, každé družstvo musí zkonzumovat na startu v
pivováru 6 Vycpaných vyder, v Tuchorazi v hospodě Na hřišti 6 Černých sviní a v cíli zpět v pivováru 6
Pochodoběžců. Časový limit je 6 hodin.
Cena: Pochvala a možnost zúčastnit se podzimního pochodoběhu. Věcné ceny podle pořadí. Fotografie před
a po závodu.
Závěrečné ustanovení: Pivofikace se koná za každého počasí, protože nejhorší počasí jsme již měli a jde to!
Úvaha: Pochodoběh je akce lidí, kteří milují pivo, rádi se baví a umí se bavit. Během posledních let se dala
dohromady skvělá komunita, která se neustále rozšiřuje. Pivofikace je v podstatě přijímací zkouška do této
komunity, abychom na pochodoběhu neměli prudiče a chytrolíny.
https://www.facebook.com/groups/pochodobeh/
Soutěžní podmínky
• Soutěžící musí být starší 18 let, každý na startu podepíše prohlášení o vlastní zodpovědnosti a každý
donese podepsané prohlášení o KOVIDU!
• Pivo dostanete na stanovištích buď nejlépe do svého pochodoběžeckého kelímku (budou k zakoupení)
nebo je možnost i klasický plastový jednorázový kelímek (volně k dispozici).
• Trasa kvalifikace vede z pivováru do tuchorazské hospody Na hřišti a zpět, a to přes kontrolní fotomísta.
Jedná se o okruh a ne o shodnou trasu tam a zpět. Je povinné trasu absolvovat přesně podle pokynů, na
fotomístech si musíte pořídit selfíčka, která budou v cíli kontrolována. Celková délka je přesně 20 kilometrů.
• Registrace, prezence a podpis soutěžních podmínek soutěžících je v pátek 11. 6. 2021 večer kdykoliv do
půlnoci nebo v sobotu dne 12. 6. 2021 ráno. Každý tým v rámci registrace dostane kontrolní arch s mapou
se svými údaji, místem pro perforaci piv a s vyznačenými fotomísty a pivofikační čepice. Ráno bude
nachystaná pochodoběžecká hustá polévka, sladké, čaj, kafe, chleba se sádlem. V sobotu si každý tým dojde
pro pivo, dostanou razítko s časem obdržení prvního piva a tím jim běží kvalifikace!
• Pátek odpoledne bude otevřená pochodoběžecká sací aréna podle potřeby, kuchyně do 23:00 a výčep
počítáme do 02:00. Start jsme v sobotu záměrně posunuli, abychom mohli v pátek potrénovat.
• Sobota ráno, snídaně 8:00-10:00, registrace, prezence a podpis podmínek 9:00-10:30, start čili naražení
10:00-11:00, opuštění pivovaru do 12:00. Sobota večer otevřeno podle zájmu cca do 02:00.
• Neděle ráno snídaně 9:00-11:00, vyhlášení výsledků 11:00.
• Každé mužstvo se musí v cíli prokázat kontrolním archem s 18 tvarovanými otvory po vypitých pivech a
selfíčky.
• Na stanovištích v pivovaru i v Tuchorazi bude probíhat kontrola dodržování pravidel a správné konzumace
piva. Prosíme i o kontrolu mezi týmy, prostě bonzujte, že někdo něco vylil.
• Z Tuchorazi bude možný odvoz autem zpět do pivovaru, ale nikde jinde to nepůjde, neboť je trasa vedena
výhradně lesy a močály.
• Družstvo znamená dva muže na 18 piv. Každý muž může být nahrazen dvěma ženami, tzn., že může
soutěžit i čtyřčlenné ženské družstvo. Družstvo musí chodit spolu jinak nedostane pivo!
• Každá šavle bude pokutována dalším pivem!

• Není možné zaměnit piva na stanovištích, prostě šest ležáků na startu, šest sviní v Tuchorazi a šest
vejčepních v cíli. Neexistují výjimky. Pivofikace není procházka růžovým sadem, pravidla se musí dodržovat.
• Pro soutěžící bude v pivováru k dispozici stanové městečko a parkoviště pro auta či karavany a
velkokapacitní záchody, a to od pátku do neděle, po domluvě i déle   .
• Registraci spouštíme 17. 5. odpo a do konce května bude uzavřena, maximální počet týmů bude činit 200.
Týmy, které se kvalifikují, obdrží potvrzení o úspěšném absolvování jako přihlášku na podzimní
pochodoběh.
• Pobyt na startu a v Tuchorazi bude časově omezen, což bude znázorněno na mapě.
• Pivofikace bude zároveň soutěžní, v neděli dojde jednak k vyhlášení kvalifikantů, ale také k vyhlášení
pořadí a předání cen nejrychlejším týmům.
• Pivo si nesmíte brát na cestu! Musí se zkonzumovat na místě.
• Profi focení v průjezdu proběhne při odchodu z areálu a při dopití v cíli. Fotky dodáme po akci.
• Na všech stanovištích bude k dispozici voda a lékárnička.
• Všechny spory, dohady a reklamace řeší rázně Vodouch, proti jeho rozhodnutí není odvolání.
• Vzhledem k rychlému termínu nejsme schopní vyrobit trička pivofikační dle velikostí, ale budou k
zakoupení u výčepů, klasicky kvalitní černá s logem závodu.
• Na každém stanovišti bude několik výčepů, přičemž jeden kohout bude vyčleněn pro soutěživce, aby
mohli exovat a běžet dál bez zdržení. Soutěživci startujte v sobotu ráno jako poslední!
• Soutěž jednotlivců nebude spuštěna po velké diskusi, ale je možné mimo soutěž akci absolvovat nebo
doprovázet nějaký tým nebo po vzoru Kocórka vytvořit jednomužný tým.
• Startovné zahrnuje 18 kvalitně ošetřených piv včetně plného servisu, speciální pivofikační čepice pro
každého, sobotní vydatnou snídani, fotografa, diplomy, mapy, tuny hajzlpapíru a vskutku náročné
organizační náklady: 2členné družstvo 1490,- ; 3členné družstvo 1740,- ; 4členné družstvo 1990,• Nedělní vydatná snídaně od 9:00 doplatek 150,- (mléko, čaj, káva, džus, vejce, párky, uzeniny, sýry,
zelenina, sladké), po zkušenostech z minulých ročníků nejde obsloužit z hospody tolik snídaní a proto
nabízíme rautovou.
• Storno poplatek je stanoven na 50,- Kč do konce května a poté si už v případě zrušení musíte odebrat
soutěžní čepice, což Vám bude odečteno z vracené částky. Od 1. června již není možné vracet startovné,
nicméně vždy je možné startovné někomu pustit. V případě jakýchkoli problémů dořešíme individuálně,
vždy se to povedlo, protože u piva se lidi dycky domluví!
• Platba startovného proběhne předem převodem, budete vyzváni po registraci.
• Každému týmu bude přiděleno pořadové číslo, které budete mít na mapě, ale hlavně si jej pamatujte a
zapište na čelo.
Veškeré dotazy vyřešíme v naší facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/pochodobeh/
Veškeré dotazy vyřešíme v naší facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/pochodobeh/
Hlavní organizátor: Květák 736623290 do startu, Vodouch 736623288 od startu
Pivovar: Marta 606409102 a Jirka 774030718
Tuchoraz: Pavel 776871888
Výčepy, poruchy: Kába 608976298

