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iSport LIFE závod již tuto sobotu v ZOO Brno

Deník Sport a portál iSport.cz připravily pro své čtenáře, a nejen je, jedinečný osmikilometrový běh exkluzivním
prostředím brněnské Zoo. iSport LIFE závod odstartuje 14. září v 11 hodin. Před hlavním závodem dospělých je
připraven dětský běh.

Závod startuje u výběhu medvěda kamčatského a trasa účastníky zavede i do míst, kam se za normálních okolností běžný
návštěvník brněnské zoo nedostane. Malebná trať pomůže překonat dvě stoupání a povede i přírodním parkem Baba.
Medaile v cíli nemine toho, kdo se s tratí dokáže poprat.
To ale není vše. Na závodníky bude čekat také bohaté občerstvení a losování o zajímavé ceny. Samozřejmostí je volné
celodenní 1+1 vstupné do zoo i pro doprovod. Celá akce je vhodná pro děti – pro ně bude připraven dětský běžecký
závod ve třech věkových kategoriích, který startuje už v 9.30.
Kapacita iSport LIFE závodu je 600 běžců, prezence bude probíhat od 8.00 do 10.30. Start závodu je plánován na 11.00.
Délka tratě je 8 km s převýšením 170m, závodní povrch bude různorodý – od zpevněných asfaltových cest až po lesní a
polní cesty. Věková hranice pro účast v hlavním závodě je stanovena od 15 let včetně, závodníci mladší 18 let mohou
startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Pod hlavičkou iSport LIFE proběhnou v tomto roce další dva závody – 19. října v Praze iSport LIFE Columbia divoký
závod Šárkou a 9. listopadu v Říčanech u Prahy iSport LIFE Columbia srdcervoucí závod.
Propozice iSport LIFE závodu v Zoo Brno najdete zde. Více o iSport LIFE závodech na stránkách www.isportlife.cz.
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