
TJ JISKRA NOVÝ BOR, oddíl lehké atletiky
 

 ve spolupráci s klubem příznivců atletiky a sponzory tohoto závodu pořádá

 NEDĚLE  25. března 2018

JARNÍ BĚH "MEMORIÁL JOSEFA BĚLKY"
 40. ročník závodu a 22. ročník  Okresní běžecké ligy "O pohár Českolipského

deníku"

Místo konání: start a cíl u sportovní haly v Novém Boru
Prezentace:  mládež a mílaři od 8.30 hod. do 09.40 hod.  – vytrvalci od 10.00 do 11.35 
hod. v restauraci koupaliště
Startovné: nejmladší žactvo 0,- , žactvo 20 Kč, dorost 20,- Kč, dospělí a junioři 50,- Kč
Podmínky : závodí se podle pravidel lehké atletiky a tohoto rozpisu. Za zdravotní stav 
závodníků odpovídá vysílající oddíl.
Šatny : v místě prezentace ve sportovní hale
Tratě : v blízkosti areálu koupaliště  TJ Jiskra a obci Skalice u  České Lípy  
Časový program : Start první kategorie  je v 10.00,  start hlavního závodu 11.45, ostatní 
dle průběhu závodu.
Ceny : první tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu dle možností pořadatelů 
Délky tratí a kategorie :
10.00 drobotina II chlapci, nar. 2013 a ml. 100 m
        drobotina II dívky, 13 a ml.          100 m
        drobotina I chlapci, 11 – 12          100 m
        drobotina I dívky, 11 – 12            100 m
        přípravka II chlapci, 09 – 10         300 m
        přípravka II dívky, 09 – 10           300 m
        přípravka I chlapci, 07 – 08          300 m
        přípravka I dívky, 07 – 08            300 m
        mladší žáci, 05 – 06                 1300 m
        mladší žákyně, 05– 06                1300 m
        starší žáci, 03 – 04                 2200 m
        starší žákyně, 03 – 04               2200 m
        dorostenky, 01 – 02                  2200 m
        dorostenci, 01 – 02                  3100 m
        junioři, 99 – 00                     3100 m
        juniorky, 99 – 00                    3100 m
        ženy, 98 a st. mílařky               3100 m
        muži  98 a st. mílaři                3100 m
11.45  ženy, 98 a st. vytrvalkyně           9500 m
        muži  99 – 79  vytrvalci             9500 m
        muži - veteráni, 78-69. vytrvalci    9500 m
        muži - veteráni, 68 a st.vytrvalci    9500 m

       Start jednotlivých kategorií může být upraven podle počtu účastníků. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
       Závod je zařazen do Okresní  běžecké ligy 2018 "O pohár Českolipského 
deníku".

Běh je otevřený pro všechny sportovce, včetně nejmenších dětí.  Srdečně zveme všechny, 
kteří si s nastupujícím jarem chtějí ověřit svoji sportovní formu 

Informace: 
Pavel Půček -    pavel.pucek@atlas.cz      - tel. 721945611
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