
Obec Hvozdec,TJ Sokol Hvozdec a Hvozdecká hospoda
zvou všechny pøíznivce bìhu èi rychlé chùze na

2.roèník Èarodìjnického hvozdeckého  

Z BAÈKOR DO TENISEKZ BAÈKOR DO TENISEK

Za každého úèastníka závodu pøispìje obec Hvozdec èástkou 100,-Kè

na veøejnou sbírku na nové víceúèelové høištì ve Hvozdci.

Pøijd’te se zúèastnit a podpoøit tak vybudování nového sportovištì ve Hvozdci!

Termín bìhu : úterý, 30.dubna 2019
Start závodu : u nádrže (koupalištì) Hvozdec
Èasový harmonogram:

- 15:30 - 16:00 hod : registrace závodníkù a výdej startovních èísel
- 16:00 - 16:45 hod : hromadný start úèastníkùv jednotlivých kategoriích
- 18:00 hod             : vyhlášení výsledkù, odmìny úèastníkùm
- od 19:00 hod  klasické pálení èarodìjnic, opékání buøtù atd.
- po celé odpoledne budou probíhat dovednostní hry pro menší dìti

Obèerstvení: zajištìno (pivo, limo a tøeba i nìco více)

Ceny: první tøi závodníci v každé kategorii obdrží ceny a medaile, všechny dìti, které
 závod absolvují, obdrží malou cenu, párek k opeèení a pití

Pøihlášky: 

 popøípadì nejpozdìji v den 

od 15:30 do 

 velmi uvítáme pøihlášky pøedem  
 email:jas.stastna@gmail.com

Kategorie:

Technické údaje: Start a cíl je na polní cestì u koupalištì (nádrže). Tratì vedou podél potoka a
dále lesem po cestách, místy kamenitých. Tratì jsou vyznaèeny barevnými
znaèkami a šipkami. Plánek tratí bude vyvìšen u høištì a na startu závodu.

Všeobecné údaje: Závodníci startují na vlastní nebezpeèí. Podmínkou úèasti je dobrý zdravotní stav.
Za ztracené startovní èíslo bude požadována náhrada 100 Kè. U cíle bude podáváno obèerstvení.

Startovné: 50 Kè - veøejnost, 20 Kè - èleni TJ Sokol Hvozdec
Výsledky: na stránkách obce www.hvozdec.cz a facebooku TJ Sokol a na stránkách https://www.atletikauni.cz/ 
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Kategorie dìtí a žákù

pøedškolaèky juniorky - ženy

6 - 7 let 14 - 40 let120 m2012 - 2013 1979 - 2005

pøedškoláci junioøi - muži

minižákynì dospìlí - ženy

8 - 9 let 41 - 50 let450 m

4,4 km

2010 - 2011 1969 - 1978

minižáci dospìlí - muži

žákynì nejml. veteránky - ženy

10 - 11 let 51 - 60 let630 m2008 - 2009 1959 - 1968

žákynì ml. master - ženy
12 - 13 let 61 let a starší631 m2006 - 2007 1958 a starší

žáci nejml. veteráni - muži

žáci ml. master - muži

Pro všechny další

Speciální kategorie - TURISTÉ

Chodci, maminky s koèárky, senioøi atd.
_

2 km

Roèník narození Roèník narození

Roèník narození

Délka tratì

Délka tratì

Délka tratìVìk Vìk

závodu
 

http://www.radekoliver.com
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