Beagle Club ČR pořádá

VIRTUÁLNÍ ZÁVODY PRO BÍGLA V NOUZI
ČTVERO ROČNÍCH DOB
„JARO“
Termín závodu:

Registrace:

Start: 18. 3. 2021, 00:00
Konec: 21. 3. 2021, 23:59

Zahájení 18. 1. 2021, 00:00
Ukončení 21. 3. 2021, 23:59

Vyplněnou registraci na odkazu zde, odešlete na email: virtualnizavody.beagleclub@gmail.com
Kategorie: běžec, chodec, canicrossař (počet přihlášek pro všechny kategorie je omezený na 100
účastníků)
Trasy: ženy: 3 km, 5 km, 10 km
muži: 3 km, 5 km, 10 km
děti: 750 m.
Startovné: 180 Kč (v ceně je zahrnuta pamětní medaile a poštovné)
Platba: číslo účtu: 2801346828 / 2010, (do poznámky virtual jaro). Majitel účtu: Beagle Club České republiky, z.s.
Propozice:
Vyplňte a odešlete registrační formulář, na email: virtualnizavody.beagleclub@gmail.com, obdržíte
startovní číslo, které si můžete vytisknout.
V den závodu si sami naplánujete vámi zvolenou trasu a uběhnete nebo ujdete si ji (750 m děti, 3, 5,
10 km, ženy, muži). Zaznamenejte svůj závod pomocí chytrých hodinek, mobilní aplikace
(endomondo, runastic..), kde bude viditelný celkový čas, datum, délka závodu a také fotku ze
závodu.
Screen aplikace nám zašlete od 18. 3. 2021, 00:00 do 21. 3. 2021 23:59, na email
virtualnizavody.beagleclub@gmail.com.
Čas aktivity nesmí být během závodu pauzován, povrch trasy je libovolný, povolen je pouze jeden
start. Junioři startují se souhlasem zákonného zástupce a je nutný doprovod dospělého. Hranici
minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, maximální věk je 17 let. Potvrzením
a zaplacením registrace souhlasíte s pravidly závodu. Každý závodník musí zhodnotit svůj zdravotní
stav a selským rozumem rozhodnout, zdali je schopný se účastnit virtuálního závodu.
Závodíme fair play. Hlavní účel tohoto závodu není být za každou cenu první, ale užít si den
běhu nebo chůze a oprostit se od všech negativních věcí a pomoci dobré věci. Proto na fair play
také spoléháme u našich závodníků.

Při registraci souhlasíte s podmínkami GDPR.
Výtěžek akce bude věnován na podporu Bígla v nouzi. Každý ze závodníků obdrží pamětní medaili a
diplom.
Proč čtvero ročních dob?
Virtuální výzvu budeme pořádat 4x ročně (jaro, léto, podzim a zima). Ten kdo se zúčastní všech
čtyřech závodů, obdrží po skončení ještě jednu věcnou cenu. Na konci roku vyhlásíme celkového
vítěze ze všech kategorií, který obdrží kokardu.
Virtuální závody a výzvy - fungují stejně jako jakýkoli jiný druh závodů a skutečně ho absolvujete.
Virtuální je pouze tabulka výsledků, vše ostatní je reálné a je jen na Vás, jak zvládnete jednotlivé
závody, svým tempem, kdekoliv venku v přírodě bez ohledu na výsledek. Jediné co musíte udělat, je
přihlásit se do závodu, pustit se do vybrané aktivity a zaslat důkaz, že máte splněno.
Virtuální závody jsou skvělý způsob jak zůstat fit po celý rok a ještě přispět na dobrou věc. Sdílejte
zážitky se svými přáteli a získejte krásné medaile za svůj výkon!

