
Tříkrálový běh – Zliv      3. ročník 

 

7. ledna 2017 se uskuteční 3. ročník Tříkrálového běhu ve Zlivi za 

podpory města. Město Zliv zve všechny aktivní lidičky. 

 

Závod je určen pro všechny běžce - amatéry i profesionály,   
malé i velké,  staré i mladé. 

 

Jsou připraveny různé tratě a kategorie: 

kat. 0: 100 m mini - roč. 2011 a mladší 

kat. 1: 200 m roč. 2008 - 2010 

kat. 2: 600 m roč. 2005 - 2007 

kat. 3: 1 km roč. 2002 - 2004 

kat. 4: 2,5 km roč. 2001 - 1998 

kat. 5: 2,5 km ženy 

kat. 6: 5 km - hl. závod - muži, ženy 

kat. 7: 5 km - veteráni ( nad roč. 1977) - 
muži, ženy 

 

Mapa trasy: 

Start a cíl je v areálu SK Zliv (fotbalový stadion). 

 

 

Časový harmonogram: 

prezentace: 13.00 hod.  

start:  1. kategorie 13.30 hod., vyhlášení proběhne před startem hlavního závodu  

start hlav.  závodu: 14:30 hod. 

 



startovné: dobrovolné  

ceny:  1. -3. místo věcné ceny, všichni pamětní medaile 

zázemí: Klubovna SK Zliv, šatny + toalety 

 

V klubovně SK Zliv možnost zakoupení občerstvení, teplého pití a jídla.  

 

Za sportovně kulturní komisi města Zliv 

Brigita a Jindřich 

 

Další dotazy směrujte na pořadatele akce přes facebook nebo telefonicky - kontakty:  

Jindřich Růžička 602853911, Brigita Jindrlová 777604301 

 

PS: Nově máme přichystané 2 prezentační místa - první pro registrované (jen si vyzvednete startovní 
číslo) a druhé pro neregistrované. 

 

online registrační formulář -  http://www.survio.com/survey/d/Y2Y2I0A9N9E8X5W9Q 

 

 

Prohlášení účastníka akce – Tříkrálový běh 2017 

Bez vyplněného formuláře nebudete připuštěni na start.  

Vyplňte prosím všechny kolonky. Každý účastník samostatný formulář, i děti!  

 

jméno, příjmení:      datum narození: 

 adresa:  

 

Prohlašuji, že se akce Tříkrálový běh, Zliv, 2017 účastním na vlastní nebezpečí a pokud mi při ní 
vznikne jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ni organizátor akce nenese 
žádnou odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem byl před začátkem akce náležitě poučen.  

 

Ve Zlivi dne 7. 1. 2017     podpis: 

pozn. za účastníky do 18-ti let podepisuje zákonný zástupce 

 

http://www.survio.com/survey/d/Y2Y2I0A9N9E8X5W9Q

