ČASPV, Odbor Pohyb Kaznějov z.s.
oddíl volejbalu
pořádá dne 20. srpna 2022
2. ročník akce

aneb

pivní běh

5 kilometrů + 5 malých piv
kategorie do 18 let: 5 km + 5 bublinkových nápojů
START:

15:00 hod., koupaliště Kaznějov, kiosek Pijavice
CÍL: na stejném místě

Na trasu se vybíhá v časových intervalech dle startovních čísel
STARTOVNÉ: 150 Kč/osoba
Podrobnější informace na pohyb.kaznejov.cz

PROPOZICE ZÁVODU OPILIÁDA
· prezence probíhá od 15:00 do 15:15 hod
· závodníci startují na koupališti v intervalu 1 min, vždy po jednom
· startovné 150 Kč/osobu se vybírá přímo při prezenci a jsou z něj hrazeny
nápoje povinné pro závod a další nezbytnosti potřebné pro hladký průběh
závodu
· trasa (viz přiložená mapka) bude vyznačena po celé své délce
· první pivo se pije hned po startu v Pijavici, dále se běží 1,7 km kolem řezníka
(nikoliv přes park !) do Rest 66, zde druhé pivo, podél hlavní silnice 0,8 km
k Foksům pro třetí pivo, pokračuje se přes sídliště (Rybnickou ulicí) 0,9 km
zpět do Restu pro čtvrtý nášup, a pak stejnou cestou zpět na koupaliště,
kde čeká před cílem konzumace závěrečného pátého kousku
· po vypití piva dostane závodník na každé stanici razítko přímo na ruku
· účastnit se mohou i závodníci, kteří pivu neholdují, náhradní tekutina
v tomto případě je 0,33 l coca coly s rumem
· kategorie do 18 let absolvuje stejnou trasu s nealkoholickými bublinkovými
nápoji 0,2l (minerálka, Birell, cola) – hlásit na startu
· k vyhlášení výsledků dojde na koupališti v prostoru start/cíl bezprostředně
po doběhu posledního závodníka
· oceněni budou první tři závodníci v mužské, ženské a dětské kategorii
· účast v závodu je na vlastní odpovědnost
· závodníci též sami zodpovídají za činy, kterých se dopustí během závodu
· parkování je možné přímo v areálu koupaliště
· v případě potřeby je možno uschovat věci v klubovně

