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Netradiční závod na netradiční trati
Běžecké závody na motokrosové trase v Petrovicích u Karviné.
Závod proběhne formou rozběhů a následných finálových běhů. Rozdělení do finálových běhů
bude dle pořadí v rozběhu a dosaženého času. Rozběhy i finálové běhy se poběží v 1 okruhu o
délce 2km.
Každý účastník poběží 2 rozběhy - kvalifikaci
a příslušné "finále". To znamená 2x2km.
Součástí budou i závody pro děti.
Délka jednoho okruhu: 2 km
Povrch trati: 100% kros
Startovné: 100 Kč
Registrace: na místě v den závodu
Zdroj: Facebook Havířovská desítka 2018
Zveřejnila: Markéta Nováková

Monika Benešová - pěšky z Mexika do Kanady
Přijďte si poslechnout přednášku o slečně, která prošla Pacifickou hřebenovku!
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Ještě před rokem
byla Monika
bledou
pacientkou v
nemocnici.
Čekala, jak
krutou diagnózu
jí lékaři řeknou.
Přes rok měla
obrovské střevní
problémy, bála
se chodit mezi
lidi a zhubla přes
10 kilo. Pak se
ale rozhodla
zkusit svůj dlouhodobý sen, projít Pacifickou hřebenovku. Jednu z nejtěžších pěších tras na světě,
dlouhou téměř 4300 kilometru. Cesta vede v divočině, zcela mimo civilizaci. Monika ji šla 5 měsíců
s alergiemi na lepek, mléko a sóju. Prožila pár hodně těžkých týdnů, nevzdala se a loni v listopadu
úspěšně došla do cíle. O tom, že to nebyla jen procházka růžovou zahradou, nasvědčují i její
zkušenosti s omrzlým obličejem a s divokým zvířaty.

Předprodej také na https://goout.net/cs/listky/monika-benesova-pesky-z-mexika-dokanady/htkc/.
Akci pořádá Iniciativa Dokořán ve spolupráci se Statutárním městem Karviná a Nadací OKD.
Zdroj: Facebook Lodičky Dokořán
Zveřejnila: Markéta Nováková
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