hlavní partneři závodu:

registrace na: www.vokolopriglu.cz

16.10.2010
Rakovec
í Sporty Brno

loděnice Lodn

START v 11:00 hodin

dy
Běh kolem Brněnské přehra
oběhneš přehradu?

13,7km

www.VOKOLOPRIGLU.cz

TRIEXPERT VOKOLO PRIGLU 2010
B Ě H KOL E M B RNĚ N S K É P Ř E H R A D Y

CENY:

Propozice k závodu

Pro urychlení prezentace, žádáme závodníky, aby si

Z RAKOVCE NA PŘ Í STAV, PŘ ES SO KO LSKÉ KO U PALI ŠTĚ A KO LEM ŠU LÁKA PO D

vyzvedávali svá čísla již v pátek 15.10.2010. Sobotní termín

HRAD, PŘES L ÁVKU ZPĚT N A O BO R U , D O R O KLE. . . A N A R AKO VEC .

15.10.2010 od 14.00 - 20.00 v Loděnici TJ Lodní sporty Brno

TERMÍN

TRAŤ
délka 13,7km, okolo Brněnské přehrady;
po asfaltu (85%), hlinitý zpevněný povrch (15%),

REGISTRACE, STARTOVNÉ
Registrace on-line:

Vyplněním on-line formuláře a úhradou startovného
bankovním převodem na účet pořadatele. Číslo
bankovního účtu k úhradě startovného i s Vám
přiděleným variabilním symbolem obdržíte emailem
po on-line registraci. Aktuální stav registrace k
dispozici v sekci “seznam přihlášených”. On-line
registrace bez zaplacení startovného je platná pouze
7 dní, poté registrace zaniká.
UPOZORNĚNÍ:

On-line registrace a zvýhodněné startovné budou
ukončeny v pondělí 11.10.2010 ve 24.00hod.
K platnosti a závaznosti registrace je nutné, aby
úhrada startovného v plné výši byla připsána na
bankovní účet pořadatele nejpozději do 14.10.2010 .
Platba bez správného variabilního symbolu nebude
přijata! Možnost platby na účet či hotově v prodejnách
TRIEXPERTU za zvýhodněné startovné je pouze do
11.10.2010 !
Prosím, ve vlastním zájmu neodkládejte platbu na
poslední chvíli a důkladně si zkontrolujte variabilní
symbol platby.
Registrace v kamenných obchodech TRIEXPERTu:
v Praze na ul Taboritská 5, a v Brně na ul. Milady
Horákové 20.
Registrace v areálu loděnice TJ Lodní sporty Brno:

dne 15.10.2010 od 14.00 – 20.00 hodin
dne 16.10.2010 od 8.00 – 9.30 hodin

je určen výhradně pro závodníky, kteří nemají možnost využít
280

páteční prezentace, nebo nevyužili možnost ubytování z
pátku na sobotu v Brně.
POZOR! Prosíme, ve vlastním zájmu a pro snadnou

prezentaci, se dostavte s dostatečným časovým předstihem.
Při velkém množství závodníků nemůže být brán zřetel i na

270
nadm. výška

Loděnice TJ Lodní sporty Brno na Rakovci ,
( Brněnská přehrada - Rakovecká 30 )
Dopravní informace na www.vokolopriglu.cz

13,7km

260
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240
230
220
210

krátké pozdní příchody po uzavření prezentace a nebude Vám

vzdálenost

tak umožněno startovat.

STARTOVNÉ:

do 11. října 2010 =

150,-Kč

od 12. října 2010 =

300,-Kč

PROGRAM:
- diagnostická měření chodidel TRIEXPERTEM,
- prezentace a prodej běžecké obuvi značky

Muži nad 70let a ženy nad 60let mají startovné zdarma.
Dne 15.10. a 16.10.2010, se lze přímo v místě startu závodu,

NEW BALANCE,

zaregistrovat, platit hotově a prezentovat současně za zvýšené

- zvýhodněné zboží ENERVIT,

startovné 300,- Kč.

- rádiová show KISS HÁDY,

V ceně startovného:
- účastnické tričko, výběr velikosti při registraci do 11.10.
- pamětní medaile,
- startovní číslo se jménem, při registraci do 11.10.
- občerstvení na trati a ihned po závodě,
- občerstvení - hlavní jídlo a nápoj,
- zázemí se servisem v areáluTJ Lodní sporty Brno
(převlékárny,úschovna tašek...)
- slevový kupón do prodejen TRIEXPERT
na zboží New Balance 30%
na zboží Suunto 15% ( platné do 31.10.2010 )
- startovní taška s výrobkem Enervit,
- elektronické měření čipem,
- e-mail o podaném výkonu,
- on-line zobrazení celkových výsledků

Pořadatel - Milt team, s.r.o. - Triexpert, www.triexpert.cz, tel.: +420 724 870 607; petr.bozek@triexpert.cz We speak english!

www.vokolopriglu.cz

MÍSTO KONÁNÍ

ŽENY
6.000,-Kč
4.000,-Kč
2.000,-Kč
1.000,-Kč
500,-Kč

16.10.2010 od 8.00 - 9.30 v Loděnici TJ Lodní sporty Brno

ZÁVOD

sobota 16.10.2010; start: 11.00hod.,

MUŽI
8.000,-Kč
5.000,-Kč
3.000,-Kč
2.000,-Kč
1.000,-Kč

oběhni s námi
Brněnskou přehradu!

PREZENTACE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL
Otevřený běžecký závod pro širokou veřejnost,
pro všechny výkonnostní a věkové skupiny.

1.
2.
3.
4.
5.

- slavnostní dekorování vítězů,
- zábavné atrakce pro děti i dospělé,
- „pasta“ párty, grilování, “svařák” a další

START / CÍL

V našich prodejnách Vám na běžícím pásu filmovou odbornou
diagnostikou změříme chodidla a podle charakteru Vašeho
běhu, doporučíme ideální obuv.
K dispozici jsou všechny významné značky předních výrobců
běžeckých bot. Nechybí doplňky pro kvalitní běh a trénink a k
dispozici jsou Vám naši zkušení poradci, ale také náš e-shop.

Jsme sportovci a umíme poradit!

SPECIALISTA NA BĚH A BĚŽECKOU OBUV

WWW.TRIEXPERT.CZ

BOTY
DOPLŇKY
PORADENSTVÍ
ODBORNÁ DIAGNOSTIKA
E-SHOP

SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY:

PRAHA, Taboritská 5,

NOVÁ
zcela BRNO, Milady Horákové 20,

