
 

VII. Mistrovství světa 

v běhu z Dlouhé Třebové do Řetové 

a pití dvou lahvových piv 
 

Datum: sobota, 8.6. 2013 

 
Přihlášky: Nutné předem, na e-mail ludek.pilgr@email.cz, nebo klasta@seznam.cz. 
Uzávěrka přihlášek je ve středu, 5.6.2013. Registrace na místě jsou z 
organizačních důvodů kapacitně omezeny, závodníci bez předchozí registrace 
nemusí být k závodu připuštěni! 
 
Start: V 18:30, podjezd vlakového nádraží v Dlouhé Třebové. Zde zároveň kancelář 
závodu a prezentace závodníků od 17:45 do 18:20. 
 
Doprava, organizace: Start závodu je podřízen příjezdu osobních vlaků do Dlouhé 
Třebové - z České Třebové v 17:57. Pořadatel zajišťuje odvoz osobních věcí 
závodníků ze startu do cíle. V cílovém prostoru možnost rozdělat stan, či spát „pod 
širákem“. Dopravu zpět pořadatel nezajišťuje. 
 
Popis tratě: cca 3,9 km, převýšení cca 130metrů. Trať vede převážně po loukách a 
lesních cestách, je značena fáborky. První lahvové pivo se pije přibližně po 700. 
metrech, druhá „pivní zastávka“ je o další 2 kilometry dále. V závěrečném úseku 
trať kopíruje místní komunikaci, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu! 
 
Pravidla: Startují všichni řádně přihlášení závodníci starší 18-ti let, start je 
hromadný. Všichni závodníci starují na vlastní nebezpečí. Obě piva se pijí z lahve, 
je zakázáno přelévání do jakýchkoli nádob. Obě musí být dopita až do dna, to 
závodník dokládá rozhodčím otočením lahve dnem vzhůru. Při pití nesmí pivo 
stékat po bradě, tvářích, ani jiných částech těla. Za oba tyto prohřešky, stejně jako 
za samovolné, či násilím vyvolané zvrácení piva následuje diskvalifikace závodníka. 
Nad dodržováním regulí budou na obou pivních stanicích bdít týmy rozhodčích. 
 
Kategorie: Pouze muži a ženy, bez rozdílu věku. 
 
Vyhlášení výsledků proběhne po doběhnutí posledního závodníka a zpracování 
výsledků v hospodě na Presích (cca 20:15 – 21:00). 
 
Ceny: Mistři světa obdrží putovní tuplák s logem závodu. Všichni závodníci pak 
diplom a když zbude, tak i pivo...  
 
Startovné: 30 Kč, platí se při prezentaci v místě startu. 
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