
SELF-TRANSCENDENCE RACE - 48h, MČR 24h
31.7. – 2.8. 2015, Kladno, atletický stadion Sletiště

Přihlášení a startovné:
Odstřižením dolní  části  tohoto letáku získáte  přihlášku,  kterou prosím vyplňte  a odešlete nejpozději  12.  července na
adresu  SCMT, c/o Madal Bal,  Letovská 532, 199 00 Praha-Letňany. Startovné prosím uhraďte také v tomto termínu  na číslo
účtu: 230225790/0300

Startovné: do 12.7.      po 12.7.
48h jednotlivci 1500 Kč 1700 Kč 
48h štafety 800 Kč/běžce 900 Kč/běžce
24h jednotlivci 1200 Kč 1400 Kč
24h štafety 600 Kč/běžce 700 Kč/běžce 

Starty:
48 h – 12:00 v pátek 31.7., 24 h – 12:00 v sobotu 1.8.

Registrace začíná vždy 1,5 h před závodem a končí 30 min. před
startem. Vyhlášení výsledků je cca 1 hod. po konci závodu.

Kategorie:
Muži – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let
Ženy – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

Ceny:
Závodníci, kteří se umístí v hlavní kategorii (18 a více let) do 7.
místa obdrží trofeje a věcné ceny. Ve veteránských kategoriích a
štafetách jsou hodnocena první tři místa. 

Služby běžcům: 
Občerstvovací stanice se škálou teplých a studených jídel a nápojů, teplé jídlo po závodě. Lékařská a masérská služba.
Závodníci budou mít k dispozici zázemí atletického stadionu včetně sprch po celou dobu závodu. Ve vyhrazeném prostoru
bude možné si umístit vlastní občerstvení a vlastní zázemí. Na trati budou umístěny toalety. 

Štafety: 
Štafety jsme zařadili jako novinku do 48h a 24h závodu, aby si více lidí mohlo vyzkoušet ultramaratonský závod. Závodu se
mohou zúčastnit libovolně složená 2-3 členná družstva. Střídání běžců bude možné ve vyhrazeném prostoru v blízkosti
počítací stanice.

Jak se tam dostat:  
Z Prahy se dejte směr Karlovy Vary po E48. Vyjeďte výjezdem 16 na Velká Dobrá/606, dále směr Kladno.  Po 3 km
přejedete vlakový přejezd a vjedete do lesa. Po 300m přijedete na první křižovatku a tam se dáte do leva, to již budete
míjet areál Sletiště. Po pravé straně budete mít po 200m parkoviště. Stadion je na levé straně.

Kontakty:  Viharin Jaroslav Rosa 603 177 566, Pataka 603 177 567, tel. 222 745 150  fax: 225 277 400
                  praha@srichinmoyraces.org 

PŘIHLÁŠKA_________________________________________________________________________________

SELF-TRANSCENDENCE RACE – 48 h a 24 hodin v Kladně 31.7. – 2.8. 2015

Jméno:__________________________  Příjmení: ___________________________   Stát: ______________________

Datum narození: ______________     Pohlaví:  M Ž           Běžecký klub:_________________________________     

Adresa:_________________________________________________________________________________________

Telefon:____________________________   E-mail:_________________________    Datum:_____________________

Přihlašuji se na: do 12.7.      po 12.7.

  48 hodin  1500 Kč 1700 Kč 
  48 h štafeta 800 Kč/běžce 900 Kč/běžce
  24 hodin 1200 Kč 1400 Kč
  24 h štafeta 600 Kč/běžce 700 Kč/běžce Podpis:__________________________________

Velikost trička   S  M  L  XL  XXL

SRI CHINMOY MARATHON TEAM 
(SCMT) byl  založen  v New Yorku v  roce 1977
a  existuje  dnes  v  řadě  zemí  světa.  Myšlenka,
která  je  v  pozadí  jeho  široké  činnosti,  je  velmi
prostá:  inspirovat  příležitostné  sportovce
i  zkušené závodníky  k  neustálému překonávání
vlastních hranic a k přenesení tohoto přístupu do
každodenního života.

SCMT  po  celém světě  každoročně  pořádá
více než 500 sportovních akcí, od dvoumílových
běhů pro radost po řadu ultramaratonů; mezi něž
patří i Ultra Trio (700, 1000 a 1300 mil) a 3100
mílový závod, který je vůbec nejdelším na světě;
největší  triatlon  na  jižní  polokouli,  týdenní
SELF-TRANSCENDENCE  Triathlon  Festival
v Cannbeře a dále několik plaveckých závodů.

Prohlašuji, že se tohoto závodu účastním na vlastní 
odpovědnost, a že SCMT nenese žádnou odpovědnost 
za případná zranění,  nehody nebo ztráty.
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