V Praze 8. února 2019

Rozběhněte se. Už na Valentýna!
Kdy jindy, než teď? Srdeční Valentýnské běsnění můžete
proměnit snadno v celkem příjemnou záležitost, společným
během. Valentýnský běh s OC Šestka v Praze už nadcházející
čtvrtek je totiž prioritně určen pro kategorii dvojic. Tedy
nejlépe zamilovaných, nebo aspoň stále spřízněných párů,
mixů (a v případě zájmu si pořadatelé jistě poradí i
s nemixy).
Závod otvírá nový seriál Běhej s námi, který na jaře rozběhá
západní okraj Prahy. Následují 10. 3. Statenice (8 km i děti),
Suchdol (30. 3. - 5 km i děti) a Únětice (11. 4. - 6, 5 km pouze
dospělí).
„Dvojice poběží spolu, nebo aspoň na dohled a v cíli se jim
započte společně čas podle toho pomalejšího. Chceme podpořit
vzájemnou sounáležitost i v tak individuálním sportu, jakým je
běh. Jde nám prioritně o zážitek, ne jen o absolutní výsledek,“
vysvětluje Jan Plachý z Kopaninského spolku, šéf organizačního
týmu série.
„Ale nechtěli jsme diskriminovat ani singles, třeba zrovna tady
najdou toho pravého partnera,“ usmívá se. Proto mohou běžet i

jednotlivci. Umístění ve dvojicích se započte i do celkového
individuálního žebříčku. Tam ovšem bodují tři ze čtyř vašich
nejlepších výsledků. Závoďáci se tedy nemusí bát tady vyrazit po
boku svého možná výkonnostně slabšího partnera. Strategický
vztahový bonus protentokrát jistě převýší ten aktuálně
výsledkový. Vše pro dvojice zde platí i v případě startovného
(předem 300 Kč za mix, 200 Kč za jednotlivce).
Trať měří 7,5 km směrem do Přední Kopaniny k Drahušce a zpět,
je rovinatá s průběhy třemi tunely a vedena převážně po asfaltu
nebo lehce terénní cestě. „Máme připraveny i náhradní smyčky
pro případ náledí nebo neprostupného bláta v některých
úsecích,“ uklidňuje ředitel závodu. Povinně se třeba vybavit
čelovkou!
Zázemí Obchodního centra Šestka ve Fajtlově ulici u letiště
nabídne nejen možnost zaparkovat na střeše, kde je start i cíl, ale
i teplé šatny s úschovnou uvnitř. Proběhne zde ihned po
skončení vyhlášení výsledků všech kategorií. Pět nejlepších se tu
může těšit na ceny. Jak známo nejlepší tři v absolutním pořadí
v celém seriálu získají i finanční prémie v celkové výši 12 000 Kč.
Registrace bude otevřena v OC Šestka od 15 hodin, start je v 18.
Bližší informace najdete na www.behejsnami.com, aktuality
i na facebooku.
Přihlášky už běží online na www.sportchallenge.cz
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