Propozice k seriálu Ohřecká osmička 2022
Akce se uskuteční od 1. května (1. etapa) do 11. září 2022 (8. etapa). Cílem seriálu je ukázat
místa známá a tradiční, ale i ta méně navštěvovaná. I proto trasa vždy povede kolem
zajímavých míst regionu.
Etapy jsou rozděleny následovně:
1. května
15. května
29. května
19. června
26. června
10. července
21. srpna
11. září

Klášterecko
Vroutecko-Kryrsko
Lounsko
Podbořansko
Týnecko
Džbánsko
Žatecko
Kadaňsko

Registrace
Registrovat se může každý bez rozdílu prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na
stránkách www.sokotime.cz. Startovné za 1 etapu zůstává 50 Kč, avšak nikoliv za účelem
zisku. Výtěžek ze startovného bude věnován na dobrou věc. Toto startovné se bude platit
vždy v místě etapy v hotovosti.
Registrace je možná i v místě konání (nejpozději však 15 minut před startem).
Termíny konání
Každá etapa se uskuteční v neděli v následujícím harmonogramu:
- do 9:45 bude probíhat registrace chodců, poté začne registrace běžců (do 10:15)
- 10:00 – start chodců
- 10:30 – start běžců
Místo startu a cíle bude vždy stejné.
Ocenění účastníků
Při jednotlivých etapách budeme vyhlašovat dílčí vítěze běhů v kategoriích Muži I, Muži II,
Ženy I, Ženy II, Junioři do 18 let a Děti do 12 let. Hlavní ceny ovšem budou udělovány až po
skončení celého seriálu.
Každý účastník při své první etapě obdrží slepou mapu Poohří. K ní pak na konci každé
absolvované etapy dostane ústřižek daného mikroregionu, kde se etapa konala. Ten si vlepí
do slepé mapy. Pokud na konci seriálu bude mít běžec (účastník pochodu) vylepenou celou
mapu (všech 8 ústřižků), bude od nás náležitě oceněn na Galavečeru v listopadu 2022.

NAVÍC!! Z těch běžců, kteří dokáží odběhnout všech 8 etap, bude vyhlášen jeden v každé
kategorii, jehož celkové naměřené časy ze všech 8 etap budou v součtu ze všech
absolventů nejnižší. Ten získá navíc titul BĚŽEC POOHŘÍ 2022.
Znamená to tedy, že Běžcem Poohří se stane ten, kdo na absolvování všech 8 etap
potřeboval nejméně času na trati. �
Dovolená, neúčast = handicap? NIKOLIV!!
Pro ty z Vás, kteří ví, že se nedokáží zúčastnit všech 8 etap, jsme připravili náhradní řešení.
Abyste neztratili motivaci a šanci získat ocenění Absolvent (případně titul Běžec Poohří
2021), můžete ústřižky vynechaných etap získat zpětně – tak jako v loňském roce. Pokud
proběhnete přesně naši trasu v daném mikroregionu (každá mapa bude dostupná
detailně), vyfotíte se na trati, zároveň vyfotíte mapku i s časem a vzdáleností (např.
z aplikace, se kterou běháte, chytrých hodinek, aj…) a to vše nám zašlete na Facebook či
e-mail, uznáme Vám účast a pošleme ústřižek dodatečně k vylepení. Ucházet o titul Běžec
Poohří se ale mohou jen ti, kteří se osobně zúčastní 5 a více etap. Vynechat a zaslat následně
tedy pro tento případ můžete maximálně 3 etapy.
Podpora akce
Akci můžete podpořit na každé etapě zakoupením oficiálních triček, náramků, potítek a
jiných předmětů s oficiálním logem seriálu. Akce je nezisková.
A samozřejmě budeme rádi, pokud akci osobně podpoříte šířením povědomí mezi
známými, případně pozvánkou Vašich blízkých k absolvování, byť jen jediné etapy. �
Vážíme si každého příznivce a zpětná vazba je pro nás důležitá.
DŮLEŽITÉ ale je, že letošní akce bude podporovat Lukáška Š., který si prošel dětskou
mozkovou obrnou. Veškerý výtěžek ze startovného půjde právě na rehabilitační pobyt ve
specializovaném centru, který si jeho rodina vlivem vysokých nákladů nemůže dovolit.
POZNÁMKA: Pokud bude trvat omezení počtu osob na jednotlivých akcích, uskuteční se etapy
s více starty po menších skupinkách nebo se posune termín závodu.
Další informace naleznete na webu www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka nebo na
Facebooku a Instagramu Dolní Poohří či Ohřecká osmička. Bližší informace rádi zodpovíme
na e-mailu reditel@dolnipoohri.cz či telefonu 731 086 714.
Těšíme se na viděnou na startu! �

Za Destinační agenturu Dolní Poohří koordinátor projektu a ředitel agentury
Ing. Lukáš Pichlík

