.

Z důvodů státních nařízení a epidemiologické situace bude
45. ročník běhu ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN
odložen o rok, na poslední říjnovou sobotu
30. 10. 2021
Věříme, že tuto situaci pochopíte a zůstane nám i nadále věrni.
Abychom ale naší mnohaletou tradici neporušili, nabízíme Vám
zaběhnout si, Covidu navzdory, Vaše oblíbené tratě i v roce 2020
Od čtvrtka 29. 10. 2020 od 9 hodin do původní závodní soboty 31.10.2020 do
14 hodin budou tratě ČSOB 6 km, ELEVEN 11 km a MERCEDES-BENZ 19 km
připraveny a označeny.
Protože dle aktuální situace nemůžeme pořádat oficiální akci, musí si každý změřit svůj čas sám. Tento pak předá
zástupcům pořadatele ve stánku na hřišti u janovské sokolovny nebo zašle emailem na timing@datacontrol.cz .
Do emailu uveďte celé jméno, rok narození, trať a dosažený čas ( např. ofocené běžecké hodinky )
Kategorie, ve kterých budete zařazeni do symbolické výsledkové listiny:

ŽENY 6 KM ČSOB NA ZDRAVÍ
MUŽI 6 KM ČSOB NA ZDRAVÍ
CANICROSS 6 KM ČSOB NA ZDRAVÍ
ŽENY ELEVEN 11 KM
MUŽI ELEVEN 11 KM
ŽENY MERCEDES - BENZ 19 KM
MUŽI MERCEDES - BENZ 19 KM
CANICROSS MERCEDES - BENZ 19 KM
TURISTICKÝ POCHOD NA TRATÍCH 6, 11 a 19 KM

Po sobotním zpracování budou symbolické výsledky umístěny na webových stránkách závodu.

Na tratích nebudou umístěny občerstvovací stanice ani jiní pořadatelé jako obvykle. Dbejte tedy zvýšené
opatrnosti po celé trase.
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Běh handicapovaných a běh dětí na 2 km je v roce 2020 ZRUŠEN

Již zaplacené startovné za rok 2020 bude VRÁCENO.
Online přihlášení účastníci očekávejte podrobnosti v emailu uvedeném při registraci.

Pokud se rozhodnete využít tuto variantu běhu po trasách Janovských 11 a 19
km, nečekejte prosím na obvyklou sobotu a zaběhněte si trasy samostatně už
v předchozích dnech.

Budeme se těšit na Vaše výkony.

Pro další dotazy jsme kdykoliv k dispozici na tel. 776 759 055,
nebo mailech:
jana.fridrichova@11a19.cz
jirka.kypta@11a19.cz
registrace@11a19.cz
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