Obec Hvozdec a TJ Sokol Hvozdec vás zve na

1. ročník čarodějnického hvozdeckého běhu

Z BAČKOR DO TENISEK
Datum závodu:
Start závodu:
Přihlášky:
Harmonogram:

30/4/2018
u nádrže Hvozdec
1530/1600

(koupaliště)

v den závodu – Jana Šťastná, Jana Žilková

1530–1600 – registrace závodníků a výdej startovních čísel pro kategorie
1645 – zahájení v místě startu

1. předškolačky
roč. 12 – 13
120 m
12. dor-ci ml.
roč.
2. předškoláci
roč. 12 – 13
120 m
13. dor-ky st.
roč.
3. minižákyně
roč. 10 – 11
450 m
14. dor-ci st.
roč.
4. minižáci
roč. 10 – 11
450 m
15. ženy a juniorky
roč.
5. žákyně nejml.
roč. 08 – 09
630 m
16. ženy nad 40 let
roč.
6. žáci nejml.
roč. 08 – 09
630 m
17. ženy nad 50 let
roč.
7. žákyně ml.
roč. 06 – 07
630 m
18. muži nad 60 let
roč.
8. žáci ml.
roč. 06 – 07
630 m
19. muži nad 50 let
roč.
9. žákyně st.
roč. 04 – 05
3 km
20. muži nad 40 let
roč.
10. žáci st.
roč. 04 – 05
3 km
21. muži a junioři
roč.
11. dor-ky ml.
roč. 02 – 03
3 km
Speciální kategorie: 22. maminky s kočárky, začínající běžci/chodci atd.
3 km
Ve všech kategoriích se startuje hromadně.
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Technické údaje: Start a cíl je na polní cestě u koupaliště (nádrže). Tratě vedou podél potoka
a dále lesem po cestách, místy kamenitých. Tratě jsou vyznačeny barevnými
značkami a šipkami. Plánek tratí bude vyvěšen u hřiště a na startu závodu.
Všeobecné údaje: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Podmínkou účasti je dobrý zdravotní
stav. Za ztracené startovní číslo bude požadována náhrada 100 Kč. U cíle bude
podáváno občerstvení.
Startovné:

50 Kč – veřejnost, 25 Kč – členi TJ Sokola Hvozdec

Ceny:

První tři závodníci v každé kategorii obdrží ceny a medaile, všechny děti které
závod absolvují obdrží malou cenu a párek k opečení a pití.

Výsledky:

Na stránkách obce www.hvozdec.cz a Facebooku skupina TJ Sokol Hvozdec
a na stránkách www.atletikauni.cz

