PROPOZICE
7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM
- OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU NEDĚLE 20. ČERVNA 2021, RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ

1. ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU
PRIMÁTOR CUP 2021
Závod: 7. ročník závodu BĚH

BABIČČINÝM ÚDOLÍM

Pořadatelé: MAS Mezi Úpou a Metují, oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují, Město
Česká Skalice a Primátor a.s. Náchod
Kontakt: Zdeňka Hovorková
hovorkova@masmum.cz

–

manažerka

MAS

Mezi

Úpou

a

Metují;

Místo konání: Babiččino údolí – start a cíl na prostranství v sousedství ratibořického
kuželníku (u sousoší Babičky s vnoučaty).
Datum konání: neděle 20. června 2021
Činovníci závodu: Zdeňka Hovorková – ředitelka závodu
Libor Šnajdr – hlavní rozhodčí
Přihlášky:
POUZE ELEKTRONICKY na www.sportchallenge.cz . Na tomto webu závodníci
najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Na místě v den závodu se nebude
možné přihlásit!!!
Každý závodník musí být přihlášen a je odpovědný za správné uvedení údajů v přihlášce!
Spuštění elektronických přihlášek
Ukončení elektronických přihlášek

- 19. dubna 2021
- 18. června 2021 v 23:59 hod.

Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do
jednotlivých závodů a realizaci plateb.
Zvýhodněné startovné do 16. 6. 2021:
hlavní závod 150,-Kč
děti a mládež do 15 let 50,-Kč

Startovné last minute od 17. 6. do 18. 6. 2021: hlavní závod 250,-Kč
děti a mládež do 15 let 100,-Kč
Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!
Kancelář: otevřena 20. 6. 2021, v kuželníku u Panské hospody od 8:15 hodin. Zde
obdrží závodníci startovní čísla.
Délka tratí: 150 m; 500 m; 700 m; 1 400 m; 6 400 m
Upozornění: Do celkového hodnocené běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh
Babiččiným údolím součástí, se do celkového bodování seriálu Primátor Cup
nezapočítávají body z dětských a mládežnických tras.
V rámci Běhu Babiččiným údolím, byla pro tyto účely vybrána pouze hlavní trať
6 400m.
Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem.
Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení a opatření
související s bojem proti nákaze onemocněním Covid-19.
Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu
sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.
Trať hlavního závodu: vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě, kolem řeky Úpy
směrem k České Skalici a zpět Bažantnicí do Ratibořic, a to částečně zámeckým parkem
zpět kolem řeky Úpy k cíli.
Tratě pro děti, žactvo a mládež jsou situovány v okolí mlýna. K závodům nelze použít
tretry.
Vyhlášení výsledků: uskuteční se na prostranství před Pomníkem babičky s vnoučaty.
Dětské kategorie budou vyhlášeny ihned po skončení jednotlivých kategorií. Vyhlášení
hlavního závodu se uskuteční cca 11:45 hod. Výsledky budou postupně vyvěšovány na
budově kuželníku u Panské hospody. Dále je zveřejníme na stránkách www.masmum.cz;
www.sportchallenge.cz; www.primatorcup.cz a www.sportklub.cz.

Termíny závodů seriálu Primátor cup 2020
20. 6.
26. 6.
29. 8.
18. 9.
2. 10.
23. 10.

Běh Babiččiným údolím
Velichovská sedmička
Běh Teplickými skalami
Běh pro Hospic
Cena Metuje
Hronov – Náchod

KATEGORIE ZÁVODU

Ratibořice
Velichovky
Teplice nad Metují
Červený Kostelec
Nové Město nad Metují
Hronov/Náchod

BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM 2021:

O med pana Proška – závod starších dívek a hochů, rok narození 2006 – 2007;
délka tratě 1 400 m; 2 x kolem zahradní zdi – start v 9:30 hodin.
O mlynářův trdelník - závod mladších dívek a hochů, rok narození 2008 – 2009;
délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 9:45 hodin.
O krajánkův šátek - závod mladších dívek a hochů, rok narození 2010 - 2011;
délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 10:00 hodin.
O Kudrnovic veverky - závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2012 – 2013;
délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:15 hodin.
O Babiččiny pohádky - závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2014 – 2015;
délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:30 hodin.
O pohádkové pexeso – závod nejmenších dětí, rok narození 2016 a mladší; délka tratě
150 m na prostranství u mlýna – start v 10:45 hodin.
O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a mládenců
(mládeže nad 15 let) - od roku narození 2005 a starší; délka tratě 6 400 m, okruh
Babiččiným údolím – start v 11:00 hodin.
Ceny pro vítěze všech závodů:
První 3 závodnice a první 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu.
Ceny: Drobné ceny od partnerů, budou určeny pro všechny závodníky.

Přehled možnosti ubytování v České Skalici a okolí:
http://www.centrumrozvoje.eu/regionalni-informacni-centrum/turistickeinformace/ubytovani/
ČASOVÝ POŘAD:
otevření závodní kanceláře

8.15 hodin

O med pana Proška
O mlynářův trdelník
O krajánkův šátek
O Kudrnovic veverky
O babiččiny pohádky
O pohádkové pexeso
O babiččin krajáč

9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00

Na shledanou v Babiččině údolí dne 20. června 2021!

1400 m
700 m
700 m
500 m
500 m
150 m
6 400 m

