2020
Děčínský JAW.cz půlmaraton
PROPOZICE
Celodenní běžecký festival s doprovodným programem pro celou rodinu v atraktivní lokalitě města Děčín
Hlavní závod běžíme na Labské cyklostezce - nejnavštěvovanější cyklostezce v ČR.
Pravděpodobně jedna z nejrychlejších tras půlmaratonů v ČR vzhledem k minimálnímu převýšení.
Největší sportovní událost KONKORDIA Děčín v roce 2020.
Dětské závody a doprovodný program.
Termín:

Pořadatel:
Místo:
Start:
Trasa:

Měření a výsledky závodu:

Přihlášky:

neděle 30.srpna 2020
KONKORDIA Děčín z.s.
Děčín - Mariánská louka (centrum závodu) - Labská cyklostezka
GPS centra závodu - 50.7774383N, 14.2107631E
10.00 hod. (půlmaraton), 10.10 (5 km), 11.00 hod. (rodinný běh) a od 13.15
(dětské běhy)
půlmaraton - Labská cyklostezka a Mariánská louka rychlý asfaltový povrch (95%) rovina, běh na 5 km - Labská cyklostezka a Mariánská louka (50%-50%), dětské
běhy a rodinný běh - městský park na Mariánské louce.
měřeno pomocí RFID pasivních čipů- KONKORDFIA časomíra (půlmaraton), ostatní
ručně
Čipová technologie. Měřící čip obdrží každý zúčastněný závodník v půlmaratonu
při prezenci. Závodník si musí před závodem umístit čip na nohu (přesně dle
přiloženého návodu), jinak mu nebude změřen výsledný čas a musí ho mít na noze
po celou dobu závodu až do průběhu cílem.
on-line do 20.8.2020 15.00 na
http://konkordia-decin.cz/clanky/zavody/decin-runfest-2020-decinsky-jaw-cz-pulmaraton-a-dalsi-behy-2020/

Registrace a prezence :

Startovné :

na místě jen v omezené míře
08.30 - 12.55 podle jednotlivých závodů nejpozději 20 minut před startem
danného závodu v centru závodu na Mariánské louce
pro všechny online přihlášené s
uhrazeným
startovným do
20.8.2020

na místě za
zvýšené
startovné dle
možností
pořadatele

299,-Kč
499,-Kč
99,-Kč
120,-Kč
40,-Kč

500,-Kč
600,-Kč
300,-Kč
200,-Kč
70,-Kč

Děčínský JAW.cz půlmaraton
Děčínský JAW.cz půlmaraton - štafeta
běh na 5 km
rodinný běh
dětské závody

(limit 200 běžců)
(limit 200 běžců)
(limit 100 běžců)
(půjde na charitu)
(půjde na charitu)

KATEGORIE:
rozhodující je ročník narození
M1 / Z1 (muži/ženy)
M2 / Z2 (muži/ženy)
M3 / Z3 (muži/ženy)
Štafeta - Smíšené dvojice
Smíšené rodinné týmy (2-5 členů)
NW (Nordic Walking)

půlmaraton

5 km

rodinný běh

dětské běhy

2004 - 1981
1980 - 1961
1960 - starší
2004 - starší

2004 - 1981
1980 - 1961
1960 - starší
-

2004 - starší

-

bez omezení
-

2019 - 2015
2014 - 2011
2010 - 2005

200 m - Děti
750 m - Chlapci / Dívky
1500 m - Chlapci / Dívky

16 - 39 let
40 - 59 let
60 a více let
16 a více let
16 a více let
1 - 5 let
6 - 9 let
10 - 15 let

Závodníci půlmaratonu mladší 18-ti předloží při prezentaci souhlas zákonného zástupce

Ceny a odměny půlmaraton:
Muži a ženy (absolutní pořadí):
Jednotlivé kategorie :
Každý půlmaratonec :
Ostatní závody :
Limit závodu:
Občerstvení při závodě:

Pojištění:
Parkoviště:

1. místo: 1.000 Kč, 2. místo: 500 Kč, 3. místo: 300 Kč
první tři v každé kategorii diplom a věcné ceny dle možností partnerů závodu
hodnotná kovová FINISHERská medaile ( i pro členy štafety)
první tři v každé kategorii diplom a věcné ceny dle možností partnerů závodu
půlmaraton - 3.00 hod.
půlmaraton na cca 5,5 km, 10.5 km, 15,5 km – voda, iontové nápoje, ovoce, v
případě teplého počasí houbičky, v cíli všechny závody čaj popř. voda, sušenky a
ovoce
Závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady
dle možností vedle městské knihovny, vedle zámeckého rybníku , u Kempu Děčín,
u Restaurace Kocanda

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE:
08.30-12.55 Prezence, registrace dle jednotlivých startů (nejpozději 20 minut
před startem danného závodu)
09.00
Start Děčínský JAW.cz půlmaraton - Nordic Walking
10.00
Start Děčínský JAW.cz půlmaraton
Start 5 km
10.10
Start rodinný běh
11.00
13.00
Vyhlášení výsledků (púlmaraton, 5 km a rodinný běh)
13.15
Start dětského závodu (200m)
13.25
Start dětského závodu (750m)
13.40
Start dětského závodu (1500m)
14.00
Vyhlášení výsledků dětských běhů
14.15
Doprovodný program (soutěže pro děti, hudební vystoupení atd.)
Generální partner :

Kontakt :

Partneři :

Luboš Přibyl, konkordiadc@gmail.com, 770 146 536

