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Mrzne až to praští, přesto už je potřeba myslet na červen. T-mobil Olympisjký běh by se měl
opět konat v tradičním červnovém termínu,
letos 23. 6. 2021
. Jedním z míst, kde se závod pořádaný Českým olympijským výborem ve spolupráci s místními
pořadateli (u nás s T. J. Sokol) poběží, je
Klášterec nad Orlicí
. Jako v minulých letech počítáme s během na
5 a 10 km,
i letos budou běhy pro
žákovské kategorie,
i letos povede trať tradičně údolím Orlice od sokolovny k dětskému táboru V horách a zpět.

Přihlásit se na závod můžete už teď. Registrace byly spuštěny na webu ČOV www.olympij
skybeh.cz
a
doporučujeme se
přihlásit do 31. 3.
Startovné je stejné jako loni, tedy u nás 150 Kč bez trička, 350 Kč s tričkem, od 1. dubna je
startovné o 100 Kč dražší. Pouhých 30 Kč (anebo 180 s tričkem) zaplatí bežci v dětských
kategoriích, tady se startovné od 1. 4. nemění. Peníze jdou ČOV a jeho České olympijské
nadaci, malou část pak obdrží místní pořadatel. Více informací a jejich aktualizace najdete také
na
https://www.facebook.com/olympijskybeh21

Přihlásit se prostřednictvím webu ČOV můžete do 7. popř. 14. 6.(viz web ČOV). V
Klášterci ale neodmítneme ani závodníky, kteří se přihlásí na místě před závodem, jen jim
nemůžeme zajistit tričko a zápis do oficiální výsledkové klistiny ČOV. Všem závodníkům však
můžeme nabídnout krásnou atmosféru podvečerního běhu podél řeky s následným posezením
u ohně s buřtem a iontovým nápojem (nejen) chmelové příchuti.
Takže nezapomeňte: Olympijský běh v Klášterci n. Orlicí 23. 6. 2021, start 18.00, děti o 2
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hodiny dříve, výhodné přihlášky do 31. 3., pozdější do 14. 6., popř. i na místě. A kdo ještě
nezačal, má nejvyšší čas. K čemu? K zahájení tréninku. Běhat venku můžeme i přes
současnou situaci co hrdlo ráčí (jen musíte být do 21. hodin doma).
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