
Podralský nadační fond ZOD, ZOD Brniště a.s., obec Brniště
a Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí vás srdečně zvou na 

sobota 28. 4. 2018 
od 10:00 v areálu Lesní zátiší, Brniště

Startovné:  žáci 20 Kč, dorost a junioři 30 Kč, veřejný běh 50 Kč (masky zdarma), 
čtvrtmaraton 100-150 Kč, půlmaraton 200-250 Kč, štafety 300-400 Kč (za tým). 
Nižší cena platí při registraci předem (prvních 150 přihlášených obdrží dárek od 
ELEVEN).
Vyhlášení: první tři v kategorii obdrží diplomy, medaile od AJETO a věcné ceny. 
Pamětní odznak nebo medaili obdrží každý účastník závodů.
Občerstvení: pro závodníky na trati, pro veřejnost v areálu.
Zázemí v areálu: šatny, WC, mycí žlab, úschovna zavazadel.
Doprovodný program: hudební produkce, moderátor, kapela ARIES, koutek 
pro děti, tvořivé dílničky, zábavné aktivity pro děti i dospělé, oheň na opékání 
vuřtů

Čipová časomíra na dlouhých tratích www.brnistskypulmaraton.cz

Rozpis závodů (orientační program): 
Registrace: od 9:00 hod. v závodní kanceláři v areálu, nejpozději 45 min. před 
startem dílčího závodu. 

BRNIŠŤSKÝ PŮLMARATON
a Nordic walking

Rozpis závodů:                                                  ročník nar. m  

10:00  mini děti dívky 2015 a ml. 50  travnaté hřiště
10:05 mini děti chlapci 2015 a ml. 50  travnaté hřiště
10:15 předškoláci dívky 2013-2014 100 travnaté hřiště
10:20 předškoláci chlapci 2013-2014 100 travnaté hřiště
10:30 malí školáci dívky 2011-2012 200 travnaté hřiště
10:35 malí školáci chlapci 2011-2012 200 travnaté hřiště
10:40 přípravka 2 dívky 2009-2010 300 travnaté hřiště
10:45  přípravka 2 chlapci 2009-2010 300 travnaté hřiště
10:50 přípravka 1 dívky 2007-2008 600 travnaté hřiště
11:00 přípravka 1 chlapci 2007-2008 600 travnaté hřiště
11:10 mladší žákyně  2005-2006 1050 1 modrý okruh
11:20 mladší žáci  2005-2006 1050 1 modrý okruh
11:30 starší žákyně a žáci 2003-2004 2100 2 modré okruhy
11:45 dorostenky a dorostenci 2001-2002 3300 1 žlutý okruh
11:45 juniorky a junioři 1999-2000 3300 1 žlutý okruh
11:45 veřejný běh  neomezeno 3300 1 žlutý okruh

čtvrtmaraton
12:00 Ženy, Muži, veteráni 2000 a starší  10549  1 velký okruh
půlmaraton       
12:00  Ž, Ž35, Ž45, Ž55+ 2000 a st. 21098 2 velké okruhy
12:00  M, M40, M50, M60, M70+  2000 a st. 21098 2 velké okruhy
12:00 štafety Ž, M, MIX 2004 a st. 4 x 5275  
12:00 Nordic walking Ž, M, 2002 a st. 10549 1 velký okruh
Časový program může být upraven a posunut podle počtu závodníků.
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