KRUMLOVSKÉ VÍCEBOJE
„COVID 19“ NEZASTAVÍ,
JEN TROCHU OMEZÍ. . .
4. ČERVENCE 2020
USPOŘÁDÁME
JEDNODENNÍ

KRUMLOVSKÝ
PĚTIBOJ 2020
PRO ZÁVODNÍKY OD 15 LET!

Milí příznivci, účastníci a
pořadatelé krumlovského
desetiboje, který měl mít
letos 16. ročník
ještě před několika dny byl plán
jasný – letošní závod zrušit a doufat,
že za rok se jeho pořádání obnoví.
Na vaše dotazy jsme odpovídali
v tomto duchu a neuměli si ani
představit, že by tomu letos bylo
jinak.
Vzhledem k uvolňování opatření,
ale hlavně vzhledem k příznivému
vývoji situace okolo výskytu a šíření
viru Covid 19 Vám s opatrným
optimismem sdělujeme, že se
v případě vašeho zájmu letos sejít a
zazávodit si můžeme.
Po konzultaci spoluorganizátorů
navrhujeme úspornou a co nejvíce
bezpečnou variantu konání závodu.
Pokud naše plány nezkříží případná
další nařízení vlády, počítáme
s následující variantou:




 Závod bude jednodenní
(4.července 2020) a pouze pro
závodníky od 15 let (tzn. že dětský
víceboj letos nebude).
 Závodit se bude v pěti
vybraných disciplínách pod
názvem „Krumlovský pětiboj
ŠNOMÍBO“ (běh na 100 m
vrh koulí, skok vysoký, hod
oštěpem, běh na 1500 m)
 Vzhledem k riziku zrušení
závodu chceme snížit náklady na
celou organizaci, vše tedy bude
bez tradičních cen, trik a
tradičního závěrečného rautu.
Prostředky na nutný provoz
závodu (časomíra, ozvučení atd.)
budou z vybraného startovného (300
Kč na závodníka) a částečně z
příspěvku spoluorganizátorů a
některých níže uvedených partnerů.

 Akce se bude konat v souladu s
nařízením vlády za dodržení všech
vyžadovaných opatření. Tomu
bude přizpůsobeno také večerní
posezení závodníků a pořadatelů
V Ofsajdu, které plánujeme
venku, ale věříme, že o něj
nepřijdeme.
Více čtěte na str.2

Spolupořadatelé a
partneři akce:

Základní informace:
 Přihlášky na závod do 25. června 2020
https://www.snomibo.cz/krumlovsky-petibojsnomibo-2020-prihlaska/
S přihláškou však neváhejte, pokud jste
rozhodnuti přijet, seznam přihlášených budeme
průběžně aktualizovat na stránce s registrací a
na www.viceboje-ck.cz
Po datu uzávěrky bude přihlášeným zaslán
leták s oficiálními pravidly a upřesňujícími
informacemi o akci.

 Závod se uskuteční od 8 do cca 17 hodin,
poté plánujeme večerní posezení venku
v Hospodě v Ofsajdu

4.července 2020
Od 8 do cca 17 hod.
Fotbalový a atletický stadion
FK Slavoj
Český Krumlov, Chvalšinská ul.

 Závodit se bude v disciplínách:
běh na 100 m
vrh koulí
skok vysoký
hod oštěpem
běh na 1500 m
 Pořadí závodníků bude
stanoveno dle oficiálních
jednoletých veteránských
koeficientů WMA pro závodníky
od 35 let
 Každý účastník si odnese diplom
s dosaženými výkony a pořadím – chybět
nebudou medaile pro nejlepší tři muže a ženy a
poháry pro vítěze.
 Díky stylovému suvenýru, s podporou
a
nezapomenou závodníci ani
pořadatelé na tento netradiční ročník a navíc se
budou moci na stadionu ochránit.

Přespolní, naplánujte si bezva
víkend v Krumlově a objednejte si
ubytování za akčních 250,- Kč
os./noc v ubytovně PRO-SPORT

Spolupořadatelé a
partneři akce:

 Využijte speciální ceny pro závodníky a
pořadatele + rodinné příslušníky na
ubytování a prodlužte si víkend v Českém
Krumlově.
 Tato příznivá cena platí od pátku do
neděle. Ubytování hlaste co nejdříve,
kapacita je omezena.
 Zájemci pište na mika@klimamedia.com
nebo zaškrtněte volbu ubytování u
přihlašovacího formuláře. Budeme Vás
posléze kontaktovat.

Program dne 4.7.2020
Časy jsou orientační a mohou se lišit, komentář
závodu
8.00 - 9.00
9:30
10.15
12:00
14:00
16:00
Od 17:00

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ
BĚH 100 M ( elektronicky měřený čas
KOULE (tři měřené pokusy)
SKOK DO VÝŠKY (tři měřené pokusy)
OŠTĚP (tři pokusy)
BĚH 1500 M (elektronicky měřený čas)
POSEZENÍ, ZHODNOCENÍ ZÁVODU
Restaurace V Ofsajdu (venku)

Info k závodu:
Jan Míka
mika@klimamedia.com
Telefon 602 195 702
www.viceboje-ck.cz
www.snomibo.cz

