
 

RYCHNOVSKÁ MIKULÁŠSKÁ PĚTKA NA DRÁZE 2018 
 
 

 
Datum neděle 9. prosince 2018 

Centrum FC Spartak Rychnov n. Kn., U Stadionu 1430, 51601 Rychnov n. Kn. 

Pořadatel RFOBL Team Rychnov n. Kn. 

Prezentace v centru závodu od 9:30 hodin 

 

Start 

v 10:10 hodin – ženy (Z) 

v 10:50 hodin – muži s výkonností nad 20 minut (MN) 

v 11:30 hodin – muži s výkonností pod 20 minut (MP) 

Délka 5000 m (12,5 kol) 

Přihlášky 
• na https://bit.ly/2qCVs6j do 7. 12. 2018 (včetně) – odkaz na 
• na místě, nejpozději však 30 minut před startem vybrané kategorie 

Startovné 20 Kč přihláška předem, 30 Kč na místě 

Kategorie ženy / muži s výkonností nad 20 minut / muži s výkonností pod 20 minut 

Vyhlášení ve 12:00, vyhlášeni budou nejlepší tři závodníci v kategorii Z a MP 

Parkování auta je možné zaparkovat zdarma u blízkého Penny Marketu 

Šatny k dispozici budou šatny FC Spartak na tribuně 

 
 

Upozornění 

Všichni účastníci závodu běží na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá 
zodpovědnost nad případnými zraněními. 

V závodě platí přísný zákaz použití bot s hřeby, které nejsou určené pro 
běh na tartanovém povrchu. 

 
 
 
 

Ochrana osobních 
údajů, filmování a 
fotografování 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním 
svých osobních údajů v rozsahu přihlášky na závod a to v podobě seznamu 
přihlášených, startovní listiny a výsledkové listiny na webu závodu a v centru 
závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa 
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci závodu či 
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s platnou legislativou. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě účastníků závodu (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci sportovních klubu, atp.) zejména z 
vyhlašování výsledků a z tratě závodu. V případě, že nesouhlasíte s 
fotografováním či filmováním, oznamte to explicitně pořadatelům na 
prezentaci. 

 
 
 

 
 

PARTNEŘI ZÁVODU: 

 

TĚŠÍM SE 

NA VÁS! 

https://bit.ly/2qCVs6j

