Občerstvení: v každém okruhu u startu a v polovině okruhu: voda, iontový nápoj, cola,

ULTRAMARATON BORÁK

ovoce (banány, pomeranče, jablka), pečivo, čokoláda, sušenky…
Po závodě guláš + pivo (nealko)
Přihlášky: Václav Orálek, vaor@volny.cz, nebo na borak.ultradao.cz

Mistrovství ČR mužů a žen v ultratrailu
Mistrovství ČR veteránů v ultramaratonu

Kategorie: Ultramaraton a maraton: muži a ženy do 39 let, 40 - 49 let, 50 - 59 let, 60 - 69
let, nad 70 let. Jedno kolo: muži a ženy. Pro zařazení do katetorie je rozhodující rok
narození.
Uvítací balíček: Mapa a popis tratě, startovní číslo, pamětní keramická medaile, drobné
dárky od místních sponzorů.
Ceny: diplomy, poháry, balení tvarůžků, další věcné ceny. Mistrovské medaile a diplomy ve
vypsaných kategoriích
Vyhlášení vítězů: v místě startu a cíle po doběhu prvních 3 běžců v jednotlivých kategoriích.

Místo a datum: Loštice 12. 5. 2018
Čas startu ultramaratonu: 7:00
Čas startu na maraton a jedno kolo: 11:00
Tratě:

Ultramaraton 86 km MČR v ultratrailu - 6 kol
Maraton 42,195 km - 3 kola
1 kolo pro zahřátí - 14 km
Časový limit: 13 hodin

Místo startu: U Valchy 258/16, Loštice. Olomoucký kraj, 49°44'31.768"N, 16°55'17.038"E,
Areál rybářského svazu Loštice
Prezentace: v místě startu 11.5.2018 od 18.00-21:00, 12.5.2018 6:00- 10:30
Startovné:
Ultramaraton: do 28.2.2018 - 500 Kč, do 30.4.2018 - 700 Kč, po termínu a při prezentaci
1000 Kč. Pro členy ČAU se zaplacenými příspěvky sleva 200 Kč
Maraton: do 28.2.2018 - 200 Kč, do 30.4.2018 - 300 Kč, po termínu a při prezentaci 500 Kč
Jedno kolo 14 km: 150 Kč na místě
Uvítací balíček bude jen pro běžce, kteří zaplatí startovné do 5.5.2018
Platbu lze provést na účet: 222459319/0600, IBAN:CZ06 0600 0000 0002 2245 9319

Závod v ultramaratonu je zároveň vyhlášen jako MČR v ultratrailu v kategorii mužů a žen a
také jako MČR veteránů v ultramaratonu.
Ubytování: možnost levného ubytování v místě startu (nutno uvést v přihlášce!) jak z pátku
na sobotu, tak ze soboty na neděli.
Po skončení závodu možnost posezení při reprodukované hudbě (grilovaní, pivo ,nealko,
víno z Jižní Moravy)
Závod je pořádán pod záštitou ČAU a ve spolupráci se Sdružením veteránů Českého
atletického svazu - ČAS

