VirtualRUN by ŠumpeRUN 2020
Virtuální běžecký závod centrem města Šumperka pro širokou amatérskou veřejnost v
době koronavirové
Pořadatel
Šumperský běžecký spolek.
Termín
01.–07.06.2020
Místo startu a cíle
nám. Míru, před radnicí
Popis
Jelikož se z důvodů vládních opatření v důsledku pandemie nemoci covid-19 nemůže druhý
ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN uskutečnit v původním termínu, připravili jsme pro Vás
virtuální závod na trati ŠumpeRUNu.
Trať závodu
3,33 km centrem města převážně v pěších zónách a parcích.
Převýšení na 1 kolo cca 20 m, na celý závod cca 60 m.
Trasa: nám. Míru – Starobranská – Gen. Svobody – Hlavní třída – Sady 1. máje – 17.
listopadu – Hlavní třída – Terezínská – Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – Ztracená –
Okružní – park pod SZŠ – Radniční – Kladská – nám. Míru.
Orientační mapa: https://mapy.cz/s/hefaheduju
Povrch je převážně dlážděný (žulová a betonová dlažba – dbejte zvýšené opatrnosti!)
a asfaltový.
Kategorie
Muži 1
všichni muži – závod na 1 kolo (3,33 km)
Ženy 1
všechny ženy – závod na 1 kolo (3,33 km)
Muži 3
všichni muži – závod na 3 kola (10 km)
Ženy 3
všechny ženy – závod na 3 kola (10 km)
Vytrvalostní závod
všichni s největším počtem naběhaných kol v daném týdnu.
Měření času
Každý individuálně pomocí GPS (sporttestery, mobilní telefony).
Startovné
Zdarma.
Pokyny k účasti ve virtuálním závodu
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Není potřeba se předem přihlašovat.
Najdi si na www.sumperun.cz mapu tratě závodu 2020.
Postav se kdykoliv v týdnu od 1. do 7. června 2020 na start (nám. Míru).
Zapni si GPS ve svých hodinkách, nebo telefonu.
Zaběhni co nejlepší čas, máš tolik pokusů, kolik během tohoto týdne zvládneš.
GPS záznam s tvým nejlepším výsledkem nám pošli přes formulář na
www.sumperun.cz/virtualrun (např. odkaz na Stravu, Garmin Connect, Endomondo)
Následující týden vyhlásíme výsledky, ti nejlepší dostanou diplom a nějakou pěknoua
hodnotnou cenu (průběžně zveřejníme jakou).

Další závazné aspekty závodu
● Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů
pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem.
● Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s
účastí na závodech nebo jejich návštěvou.
Kontakt
Bohuslav Vondruška, tel.: 723 240 024
Jan Kostecký, tel.: 733 316 266
Michal Kleštinec, tel.: 608 316 454
e–mail: sumperun@gmail.com
www.facebook.com/sumperun/
www.sumperun.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo propozice změnit dle aktuálních podmínek.

