Pravidla k závodu

Pivní míle Střelice 2021
Vzdálenost: cca 1 míle (4x cca 400m)
Kdy: sobota 13.11.2021 v 11:00 hodin
Kde: Střelice 28, Stod
Smysl závodu:
Závod v běhu na jednu míli, při které je nutné vypít čtyřikrát 0,33l piva. Po každém vypití piva se běží následně 400
metrů

Pravidla závodu:
-

-

Každý soutěžící vypije čtyři plechovky nebo láhve piva a proběhne čtyři kola po standardní běžecké
trati na 400 m (začněte tím, že si dáte pivo, pak zaběhnete kolo, pak pivo, pak kolo, pak pivo, pak kolo,
pak pivo, pak kolo - doběhnete).
Pivo musí být konzumováno před začátkem kola v přechodové oblasti. Přechodová oblast je 9-ti
metrová zóna mezi startovní čárou vodopádu pro mílový závod a cílem 400 m trati.
Závod začíná tím, že se závodníci postaví na startovní čáru míle a vypijí první pivo v přechodové zóně
popsané v kroku výše. Tím je zajištěno, že konkurenti urazí celou míli.
Soutěžící se mohou během přechodu v přechodové oblasti procházet/pohybovat, ale před přechodem
na kolo si musí v přechodové oblasti vypít všechno pivo.
Ženy také vypijí čtyři piva a zaběhnou čtyři kola.
Soutěžící musí vypít lahvové pivo o objemu nejméně 330 ml (bude normalizované Plzeňské pivo o
obsahu 330ml)
pro lahve platí - nejsou povolena žádná brčka ani jiné pomůcky, které by urychlily proces nalévání.
Jedinou povolenou akcí je otevření víčka lahve.
Každá láhev piva nesmí být otevřena, dokud soutěžící v každém kole nevstoupí do přechodové zóny.
Soutěžící, kteří zvrací před dokončením závodu, musí na konci závodu (bezprostředně po dokončení
4. kola) absolvovat jedno trestné kolo.
Zvracení více než jednou během závodu stále vyžaduje pouze jedno trestné kolo na konci
Účastí v závodu dáváte pořadateli souhlas pořízením videozáznamu a fotografií z akce a jejich
zveřejnění internetových mediích. Nesouhlas s uveřejněním Vaší osoby musí být předán pořadateli
písemně nejpozději v den konání akce.

