
AGOGE RACE CHARITY 2022 
Informace pro účastníky


PRAHA 8.10.2022

(Spartak Hrdlořezy-Břežanka, Před Mosty 1, Praha 9 Hrdlořezy, 190 00)


GPS: 50.095109969339745, 14.518612519299717


ČASOVÝ HARMONOGRAM 
13:00	 Otevření registrací

13:15	 Slavnostní zahájení

13:30	 Start dětské vlny

14:00	 Start vlny #1

14:10	 Start vlny #2

14:20	 Start vlny #3

14:30	 Start vlny #4

14:40	 Start vlny #5

14:50	 Start vlny #6

15:00	 Start vlny #7

15:10	 Start vlny #8

16:30	 Vyhlášení výsledků

17:00	 Ukončení akce


Před každým startem proběhne rozcvička před hlavním podiem.

Na start je třeba se dostavit včas. Měli byste znát Vaši startovní vlnu minimálně 1 den před 
závodem.

ZÁVODNÍCI, KTEŘÍ NEBUDOU RESPEKTOVAT START VE VLNĚ, DO KTERÉ SE 
ZAREGISTROVALI, NEBUDOU MÍT ZMĚŘENÝ ČAS A BUDOU DISKVALIFIKOVÁNI!

Poznámka:

V den závodu je registrace možná za cenu 499 Kč pro dospělé, 299 Kč pro děti

Účastníci, kteří se registrují v den závodu, mohou běžet pouze ve vlně, která jim bude určena 
organizátorem.


PŘÍPRAVA PŘED ZÁVODEM 
Postupujte podle následujících instrukcí, pro urychlení vaší registrace a výdeje startovního balíčku 
v den závodu.

1) Před závodem se ujistěte, že jste provedli platbu dle pokynů a je potvrzená na webových 
stránkách www.amchrono.cz

2) Startovní listina bude zveřejněna na facebookové stránce v pátek 7.10. a bude zaslána i všem

registrovaným závodníkům emailem.

3) Podívejte se na startovní listinu a najděte si své startovní číslo. Jména jsou seřazena podle

abecedy.


POSTUP VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU V DEN ZÁVODU 
1) Se startovním číslem (které zjistíte ve startovní listině umístěné na facebooku spolku Sportem 
plníme sny nebo ho najdete v emailu) se dostavte k registracím.

2) Při registracích se zařaďte do koridoru podle vašeho startovního čísla.

3) Ve startovním balíčku (dospělí) obdržíte: pásku (připevnit na ruku) a časový čip, který si dejte 
kolem kotníku.




ÚSCHOVNA 
Po vstupu do areálu závodu si můžete odložit věci bezpečně do úschovny. V úschovně obdržíte k 
uloženým věcem pásku, na které bude napsáno Vaše startovní číslo. Páska na věcech musí stejné 
číslo, jako páska na vaší ruce, která byla součástí balíčku. Úschovna bude otevřena od 13:00 – 
17:00. Úschovna nezodpovídá za ztráty a poškození věcí.


 

REGISTRACE A PŘEREGISTRACE 
Dne 6.10.2022 ve 23:59 uzavíráme možnost online registrace.

Registrace v den závodu bude možná již pouze na místě v čase 13:00-14:30 . V takovém případě 
je nutné přijít s dostatečným předstihem, minimálně 30 min před vaším startem.

Po celé trase i ve festival zóně je PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYHAZOVAT JAKÝKOLIV ODPAD A TRESTÁ SE 
DISKVALIFIKACÍ. Po celém areálu festival zóny budou umístěny koše a pytle tomu určené.


ČASOMÍRA 
Obdržíte elektronický čip (v hodnotě 500 Kč) a pásku na měření vašeho času a výsledku. 
Závodníci, kteří závod vzdají, musí čip odevzdat.

Čip musí být upevněný okolo kotníku na noze tak, ab y bylozabezpečené jeho spolehlivé 
zaznamenávání signálu.


PO DOBĚHNUTÍ DO CÍLE: 
Odevzdejte čip pořadatelům hned za cílovou páskou. Až při odevzdání čipu dostanete "medaili".

DLE OBECNÝCH PODMÍNEK JSTE POVINNI UHRADIT POŘADATELI 500 KČ, V PŘÍPADĚ 
ZTRÁTY ČIPU.

Časy všech dobíhajících závodníků budou na obrazovce v blízkosti cíle. Po skončení závodu 
budou časy všech účastníků zveřejněny na facebookových stránkách spolku Sportem plníme sny 
a na webové stránce www.sportemplnimesny.cz.


VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  
Kategorie dospělí:

1. místo ŽENY / MUŽI 

Vyhlášení vítězů proběhne dle časového harmonogramu.

Kategorie DĚTI se nevyhlašuje.

  


FOTOGRAFIE ZE ZÁVODU 
Fotografie ze závodu budou postupně zveřejňovány online na facebookových stránkách spolku 
Sportem plníme sny . 


OBČERSTVENÍ 
Malé občerstvení bude zajištěno ve startovním balíčku od našich partnerů. Jídlo i pití si budete 
moct zakoupit na místě v den závodu v restauraci Břežanka.




PARKOVÁNÍ 
Parkovat můžete zdarma na místě tomu určeném dle mapy, viz níže. Parkování má omezenou 
kapacitu, z toho důvodu Vás prosíme o využití MHD.


Využít můžete zastávku MHD Pod Táborem, kam jezdí autobusy číslo 109,177,182, 183, 195 a 
903.


Mapka od zastávky "Pod Táborem" do festival zóny.


DIVÁCI 
Vstup pro diváky je zdarma. Diváci musí respektovat pokyny pořadatele a pohybovat se pouze ve 
vyznačených zónách pro diváky (z důvodu bezpečnosti pouze v zázemí závodu). Diváci mohou 
pořizovat fotografie, ale musí při focení dbát na to, aby svým konáním neohrozili zdraví ostatních 
účastníků akce.


SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Toalety a sprchy jsou součástí areálu a lze je využít. Šatny a úschovna jsou k dispozici. Prosíme o 
dodržování čistoty.


OSTATNÍ INFORMACE 
Volné pobíhání psů je zakázané.


  

AGOGE RACE CHARITY 2022 
Prosíme, v případě dotazů se obracejte telefonicky na organizátory akce Jana Jirkala  
(603140161) a Zuzana Jirkalovou (604584039) nebo na Facebook, který je nejlepším zdrojem 
přesných a aktuálních informací. Dále na email info@sportemplnimesny.cz


mailto:info@sportemplnimesny.cz


NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A JINÉ OKOLNOSTI 
V případě velmi nepříznivého počasí, přírodních katastrof, organizačních i technických komplikací, 
si Agoge race charity vyhrazuje právo změnit, upravit část nebo celý úsek tratě, jako i překážky 
nebo celý závod. Z důvodů zachování bezpečnosti závodníků, diváků a organizátorů může být 
závod ve výjimečných případech zcela zrušen.


FAIR PLAY 
Hlavně jde o zábavu – žádná sekunda nebo výsledek nestojí za to, aby byl někdo poškozen nebo 
zraněn. Chovejte se, prosím, zodpovědně ke všem na trati, nezdržujte se zbytečně na překážkách. 
Silnější mohou pomoct slabším. Nebezpečné chování ve všech formách nebude tolerováno a 
daný závodník bude okamžitě diskvalifikován.


Mapa festival zóny.


Aktualizováno 1.10.2022






PARTNEŘI ZÁVODU 


