Běh Babiččiným údolím – otevřený závod pro celou rodinu
I v letošním roce zahájí místní patrioti turistickou sezónu v Babiččině údolí zcela netradičně, a
to druhým ročníkem běžeckého závodu, který je určen pro celou rodinu. Pořadatelé akce,
MAS Mezi Úpou a Metují, Město Česká Skalice a Obec Žernov, srdečně zvou všechny sportu
chtivé zájemce jakéhokoliv věku, aby si přišli zaběhat do kouzelné jarní přírody Babiččina
údolí.
Přímo v centru Ratibořic, v opraveném kuželníku v sousedství Panské hospody se v neděli 12.
dubna 2015 od 9 hodin otevře závodní kancelář, kde závodníci obdrží přihlášku a startovní
čísla. Radovat se z pohybu a závodit mohou nejen rodiče s předškolními dětmi, ale i
jednotlivci od školních dětí až po seniory. Pro všechny budou nachystané běžecké tratě a
drobný suvenýr. Po skončení závodů nastane slavnostní vyhlášení vítězů ve všech kategoriích
a předání netradičních cen.
V dopoledních hodinách se na prostranství mezi kuželníkem a ratibořickým mlýnem postupně
odehraje start a cíl závodů několika kategorií: O mlynářův trdelník – společný závod
starších dívek a hochů (délka tratě 1400 m, start v 9:45 hodin); O krajánkův šátek –
společný závod mladších dívek a hochů (délka tratě 700 m, start v 10:00 hodin),
O Kudrnovic veverky – společný závod nejmladších dívek a hochů (délka tratě 700 m, start
v 10:15 hodin), O Adélčiny pohádky – společný závod nejmladších dětí (délka tratě 500 m,
start v 10:30 hodin), O med pana Proška – rodiče s předškolními dětmi (délka tratě 150 m,
start v 10:45 hodin), O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a
mládenců (délka tratě 6 400 m, start v 11:00 hodin). Bližší informace a propozice závodu
naleznete na www.meziupouametuji.cz
Přijďte udělat něco pro své zdraví a prožít sváteční neděli v kouzelném Babiččině údolí.
Těšíme se na Vás.
Za pořadatele Zdena Hovorková, MAS Mezi Úpou a Metují

