
Propozice k závodu 

SEAL´S RUN – Tulení spřežení
Vzdálenost:4 km+

Obtížnost: 10+ překážek

Kdy: 26. května 2018 sobota v 15:00 hodin

Kde: Stod Nový Mlýn (MAPA)

Přihlášení/registrace: 

 Online registrace do 31.3.2018 za cenu 1400,-Kč
o K této registraci je možné objednat originální triko za 

zvýhodněnou cenu 250,-Kč/ks, nebo funkční triko za 
cenu 600,-Kč/ks

o Startovní číslo se jménem závodníka

 Online registrace od 1.4.2018 do 30.4.2018 za cenu 1600,-Kč
o K této registraci je možné objednat originální triko za 

zvýhodněnou cenu 250,-Kč/ks, nebo funkční triko za 
cenu 600,-Kč/ks

o Startovní číslo se jménem závodníka

 Osobní registrace je možná (při volné kapacitě) pouze v centru, v den konání závodu 26.5.2018 
od 11:00hod do 14:00hod za částku 1800,-Kč bez možnosti zakoupení trika (omezený počet 
účastníků)

Na co se připravit: Středně náročný přírodní terén ( ). Originální trať (les, písek, hlína, bahno, 
voda)

Měření závodu:  Měřeno pomocí čipů upevněného na noze

Parkování: Zajištěno nedaleko centra závodu (zdarma)

Úschovna věcí a sprchy: V centru závodu (zdarma)

Občerstvení: Zajištěno v centru závodu

Ubytování: Není, jedná se o jednodenní závod

O co se běží: Na každého závodníka čeká v cíli odměna, pro vítěze jednotlivých kategoriích navíc věcné 
ceny.

Kapacita závodu: Celková kapacita závodu pro všechny kategorie týmů je stanovena na 60 tříčlenných 
týmů (sobota 26.5.2018)

Závodní kategorie:

Týmy  
Ženy

https://mapy.cz/zakladni?x=13.1720958&y=49.6312920&z=18&source=stre&id=114421&q=nov%C3%BD%20ml%C3%BDn


Týmy  

Muži

Mix

Začátek závodu:

Start závodu je naplánován na 15:00hod, závodníci budou startovat v několikavteřinových intervalech. 
Startovní čísla a časy budou generovány dle času přihlášení a zaplacení registrací. Startovní časy budou  
zveřejněny na webu do 20.5.2018

Prezentace k závodu: V centru závodu v den konání závodu (sobota 26.5.201 od 13:00hod do 15:00hod), 
na registraci musím být přítomný celý tým pro případnou kontrolu, průkaz totožnosti s sebou. (registrace 
nebude vydána, pokud nebude přítomný celý tým)

O závodu: Jedná se o novinku v překážkových bězích, kdy registrovaný tým má svého kapitána, který určí 
neměnné pořadí závodníků při registraci pro závod, v našem případě se jedná o tříčlenné týmy. První 
závodníci z přihlášených týmů vybavený měřícím zařízením (čipem) startují v  několika vteřinových 
intervalech, musí absolvovat připravenou trať v co nejlepším čase. Po proběhnutí časovou kontrolou 
předávají měřící zařízení druhému závodníkovi z týmu, který také musí absolvovat celý připravený okruh, 
po proběhnutí časovou kontrolou předává opět měřící zařízení poslednímu závodníkovi z týmu, ten opět 
proběhne celou trať a po doběhu do cíle (časovou kontrolou) se čas zastaví. Tento čas je pak konečným 
časem týmu. 
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