
Technicky zajišťuje Český atletický svaz.
Pořadatel

02.06.2021
Datum

Kdekoliv  
Místo

Vedoucí činovníci

Startují

Technická ustanovení
Virtuální běh na 5 km pro všechny běžce a příznivce atletiky.

Výběr místa a profilu trasy je na vás. Kdo nezvládne běžet celých 5km, může si trasu zkrátit, nebo zvolit
chůzi místo běhu.

Startovné
Zdarma.

Přihlášky
Přihlášky na https://registrace.onlinesystem.cz/Events/Register/811/atleti-spolu-2021-06-02 nebo na  

Atleti Spolu – den s českou atletikou - Virtuální běh na 5 km 

Soutěže

Závod:

Virtuální běh je součástí akce  Atleti spolu – den s českou atletikou

Info k běhu:

Akce společně s českými reprezentanty v atletice a s předními českými běžci. Patronkou virtuálního běhu je
Marcela Joglová, patrony celého projektu jsou Barbora Špotáková, Pavel Maslák, Tomáš Staněk a do
veřejné výzvy se zapojí také Kristiina Mäki a Filip Sasínek.

„Motto běhu“:                

Přidejte se k atletické rodině a poběžte s námi v jeden den a v jeden čas. Vzájemná podpora a síla celé
české běžecké komunity.

 

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
NE
NE
NE

Mix 1922-2020

https://registrace.onlinesystem.cz/Events/Register/811/atleti-spolu-2021-06-02


www.atletika.cz v sekci „Zaostřeno na“

Startovní čísla
Obdržíte elektronicky do vašeho e-mailu nejpozději ve středu 26. května, při pozdější registraci nejpozději
den před akcí.

Výsledky
Není nutné nám hlásit výsledek, ale kdo bude mít zájem, obdrží od nás po skončení akce odkaz, kde nám
výsledek může nahlásit. Výsledky následně po akci zveřejníme.

Ocenění:                            

Sdílejte fotky s označením #atletispolu na Instagramu. Dvacet nejlepších fotek z vašich běhů oceníme
věcnými cenami.

Sounáležitost: 

Upravte si dočasnou profilovou fotografii na Facebooku v barvách projektu Atleti spolu

Info k registraci:             

Po registraci vám přijde potvrzovací e-mail, žádné číslo není potřeba již nikde vyzvedávat, pošleme vám ho
do e-mailu. Číslo si můžete vytisknout, nebo klidně běžte bez něj. Nosnou myšlenkou je sounáležitost celé
běžecké a atletické komunity v České republice.

Další informace

Časový pořad

Čas Disciplíny

18:00

5 km   
Pokud se vám nehodí 
uvedený čas, přidejte se 
kdykoliv během dne.   

středa, 2.6.2021

http://www.atletika.cz/



