
 

 

 

TJ JISKRA NOVÝ BOR, oddíl lehké atletiky 
ve spolupráci s klubem příznivců atletiky a sponzory 

tohoto závodu pořádá 

 

NEDĚLE  27. března 2022 

43. ročník JARNÍ BĚH "MEMORIÁL JOSEFA BĚLKY" 

a rámcové závody dětí a mládeže v rámci GRAND PRIX 
JISKRA 2022 

  

Místo konání: start a cíl altán za Lesním hřbitovem v Novém Boru 
Prezentace:  mládež a mílaři od 8.30 hod. do 09.40 hod.  – vytrvalci od 10.00 do 11.30 
hod. v klubovně mysliveckého sdružení (50.7614033N, 14.5722572E) 
Startovné:  děti a mládež 20,- Kč,  mílaři a vytrvalci  50,- Kč 
Podmínky : závodí se podle pravidel lehké atletiky a tohoto rozpisu. Za zdravotní stav 
závodníků odpovídá vysílající oddíl. 
Šatny :  v omezené míře v klubovně mysliveckého sdružení 
Tratě :  mládežnické tratě a mílaři lesní cesty za Lesním hřbitovem, hlavní kategorie lesní 
cesty v oblasti Havraních skal - nelze použít tretry. 
Parkování : parkovací místa podél komunikace u Lesního hřbitova a parkoviště na sídlišti 
Rumburských hrdinů 
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. 2017 a ml. 100 m 

           drobotina II dívky, 2017 a ml.           100 m 

            drobotina I chlapci, 15 – 16           300 m 

         drobotina I dívky, 15 – 16             300 m 

         přípravka II chlapci, 13 – 14          700 m 

         přípravka II dívky, 13 – 14            700 m 

         přípravka I chlapci, 11 – 12           1400 m 

         přípravka I dívky, 11 – 12             1400 m 

         mladší žáci, 09 – 10                  1700 m 

         mladší žákyně, 09– 10                1700 m 

         starší žáci, 07 – 08                 3400 m 

         starší žákyně, 07 – 08                3400 m 

         dorostenky, 05 – 06                   3400 m 

         dorostenci, 05 – 06                   5100 m 

         junioři, 03 – 04                     5100 m 

         juniorky, 03 – 04                     5100 m 

         ženy, 02 a st. mílařky                5100 m 

         muži  02 a st. mílaři                 5100 m 

11.45    ženy, 02 a st. vytrvalkyně            8800 m 

         muži  02 – 83  vytrvalci              8800 m 

         muži - veteráni, 82-73. vytrvalci     8800 m 

         muži - veteráni, 73 a st.vytrvalci     8800 m 

 



                                                                      

       Start jednotlivých kategorií může být upraven podle počtu účastníků. Závodníci startují 
na vlastní nebezpečí. Při hlavním závodě je v lese je po těžbě dřeva pár míst, kde bude 
v případě horšího počasí bláto. 
        
Závod je zařazen do Okresní  běžecké ligy 2022  www.oblcl.cz  a  GRAND PRIX 
JISKRA 2022 
 
 Běh je otevřený pro všechny sportovce, včetně nejmenších dětí.   
 
Informace:  

Pavel Půček -    pavel.pucek@atlas.cz      - tel. 721 945 611 
 
Základní informace bude zveřejněna na http://www.behborem.estranky.cz/ 
Aktuální informace na facebooku „Jarní běh sídlištěm Západ v Novém Boru“ 
 

http://www.oblcl.cz/

