Běžte s námi

CRAFT TEAM RUNNING

pro čtyřčlenné týmy
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O CO V TEAM RUNNING CHALLENGE JDE?

CO ZÍSKÁTE V RÁMCI STARTOVNÉHO?

• Závodí čtyřčlenné týmy.
•	Běží se půlmaraton rozdělený na 15 úseků (okruhů) cca 1400
metrů klasickým štafetovým způsobem s předávkou štafetového
kolíku ve vyznačeném území.
•	Taktika nasazování členů týmu je plně na vás, jediná povinnost je,
aby každý běžel alespoň dvakrát.
•	Na rozdíl od klasické štafety, kde každý běží jeden předem
daný úsek, zde o počtu úseků a nasazení rozhoduje tým,
a to i v průběhu závodu.
•	Výsledky jsou započítávané do Českého poháru v týmovém běhu.
•	Všechny tratě jsou certifikované půlmaratony s velmi malými
výškovými profily.
•	Je připraven program pro celé rodiny - Family Run na 1 000 m
(rodič + dítě) je zdarma.

• Originální tričko CRAFT (závody v Praze a Plzni)
• Čelenka CRAFT (závody na Lipně a v Praze 4)
• Účastnická medaile pro každého
• Profesionální sportovní zázemí

• Kompletní pitný režim a lehké občerstvení

• Čipové měření a detailní výsledkový servis
• Zázemí sportovního depa
•	Jeden týmový štafetový kolík s vygravírovanými jmény členů týmu
(pro předem přihlášené)
• Fotografie ze závodu
• Startovní číslo včetně spínacích špendlíků
• Měřící čip
• SMS s výsledkem (čas, pořadí v kategorii)
• Elektronický certifikát

Běžte s námi! Podpořte tím výstavbu domu Ronalda McDonalda
ve Fakultní nemocnici v Motole. Bude sloužit jako dočasný domov
pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí.




ABY RODINY MOHLY BÝT SPOLU
Díky pořadatelům CRAFT TEAM RUNNING celá částka, kterou zaplatíte,
půjde na výstavbu domu. Za startovné pro čtyřčlenný tým zaplatíte
minimálně 4 000 Kč, můžete nám ale věnovat částku vyšší.

ZÁVODY A TERMÍNY
20. 5. 2018
15. 7. 2018
25. 8. 2018
23. 9. 2018

rtheimka
Praha 5 – Anděl, park Po
Plzeň – Depo 2015
Lipno – Marina
Praha 4 – Kavčí hory

JAK BĚŽET PRO DOBROU VĚC?

Napište nám na runfor@drmcd.cz o jaký běh máte zájem. Po zaplacení startovného vašemu týmu přidělíme registrační kód, jehož prostřednictvím se na stránkách www.teamrunning.cz zaregistrujete do závodu.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Barbaru Magendans, mobil: 606 381 116.
Podrobné informace o závodech na www.teamrunning.cz
Více informací o Nadačním fondu Dům Ronalda McDonalda na www.drmcd.cz

