Propozice závodu
Jeňovské brejle, přespolní běh lesem.
Základní údaje
Pořadatel: TJ Sokol Jeviněves. Start (hromadný) i cíl: fotbalové hřiště, dělící čára středového kruhu.
Trasa: asi 5km po lesních a polních cestách. Určeno pro všechny sportovce, kteří zvládnou trasu.
Každý se účastní na vlastní odpovědnost, v případě účasti nezletilých přebírají zodpovědnost jejich
zákonní zástupci, kteří mají být přítomni. Zdravotní pomoc bude odpovídat pouze běžnému vybavení
při fotbalovém zápasu.
Adresa: http://www.sokoljevineves.cz/
Dosažitelnost: individuálně automobilem, vlak: ž.st. Vraňany a pěšky 2,5km, autobus: zastávka
Jeviněves
Pro vítěze je připraven putovní pohár. Pro všechny umístěné drobné ceny. Startovné (50,-Kč, vyšší
dobrovolné) se vybírá pouze v kategorii dospělých. Každý závodník obdrží poukázku na občerstvení
(pivo, limonáda, čaj – jeden nápoj vybrat, uzenina nebo oplatka), kterou využijte v místním stánku s
občerstvením. Prostředků vybraných na startovném bude využito pouze na úhradu nákladů
pořadatele s konáním této akce v rámci občanské výpomoci.

Popis trasy
Trasa je značena fábory a šipkami na zemi a na stromech ve stejné barvě. V půdorysu trasa připomíná
tvar obrouček brýlí.
Od startu směrem k bývalému Dubu a do kopce Rybičkama. Na vrstevnicové cestě doprava, kolmo
přes silnici Jeviněves- Černouček, mírně vpravo z kopce do Čarodolu, (vlevo výhled na mělnický
zámek) zde vpravo po cestě až k silnici, zde vpravo 20m a vjezdem do areálu hřiště. Po rampě na
„tribunu“ a opět Rybičkama nahoru a stejnou trasou až k silnici. Zde ostře vlevo cestou po kraji lesa a
pole směrem na Ledčice (viditelný vodojem a kostel). Později vpravo vidět hora Říp. U plotu vinice
Jeviněvského vinařství ostře doleva podél zahrádek. Po cestě do lesa, mineme Korýtka a po několika
stech metrech jste nahoře v Rybičkách. Doprava dolů až na hřiště a zde do cíle (mezi rohové
praporky, středový kruh)

Doporučení
Věnujte pozornost při přebíhání veřejné silnice (celkem 2x), ačkoliv je málo frekventovaná a
pořadatel zde bude provádět regulaci dopravy. Pořadatelé budou rovněž přítomni po celé trase. Její
nedodržení je důvodem k vyloučení ze závodu. Pořadatelé budou ve spojení vedením závodu na
hřišti a jejím prostřednictvím bude možné přivolat případnou pomoc.
Trasou „Rybičky“ poběžíte celkem 3x (2x nahoru, 1x dolů). Toto je prakticky jediný úsek celé trasy,
kde se špatně vejdou dva běžci vedle sebe a při seběhu může hrozit i úraz. Doporučujeme vzájemnou
ohleduplnost a sportovní chování případných předbíhaných i předbíhajících.

Žádáme diváky, aby uvolnili sportovcům prostor startu/cíle a polovinu hřiště u lesa, kde mohou
trénovat a potom tudy povede trasa závodu.

Výsledky
Rozhodující je celkový čas od hromadného startu po individuální doběh do cíle, při dodržení
podmínek běhu.
Vyhlásí hlavní rozhodčí po doběhu. Po jejich zpracování budou vyvěšeny na hřišti a na internetových
stránkách: http://www.sokoljevineves.cz/. Pohár a ceny budou vydány současně s vyhlášením
výsledků. Po tomto aktu považujeme závod za ukončený.
Po tomto termínu se nepřijímají již případné protesty proti výsledkům.
Sportu zdar

