14. ročník - Přespolní běh Cvikováčku

Pořadatel : oddíl atletiky Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov
Datum : 10.4.2022 - neděle
Místo : DDM Cvikováček Cvikov-ČSA 195
Vedoucí činovníci : Marek Jakobi – ředitel závodu
Renata Jakobi – hlavní rozhodčí
Pořadatelská služba : členové atletiky Cvikov
Startovné : 60,- Kč a vztahuje se pouze na dospělé kategorie
Prezentace : závodní kancelář bude otevřena od 8,00 do 10,00 hodin, přihlášky nejdéle 30
minut před startem
Ceny : na prvních 3 místech diplom a drobná cena dle možností pořadatelů
Šatny : v omezené míře v DDM Cvikováček Cvikov. Pořadatel neručí za odložené věci.
Upozornění : každý startuje na vlastní odpovědnost
zdravotní pomoc bude zajištěna v závodní kanceláři
Tratě : vše od DDM Cvikováček Cvikov
Hlavní závod se běží na jednom 9,1 km okruhu, převážně po lesních cestách, nelze
použít tretry s hřeby.
Délka tratí a časový pořad :
9,00
1. drobotina II chlapci

2017 a ml.

100 m

2. drobotina II dívky

2017 a ml.

100 m

3. drobotina I chlapci

2015-2016

100 m

4. drobotina I dívky

2015-2016

100 m

5. přípravka II chlapci

2013-2014

300 m

6. přípravka II dívky

2013-2014

300 m

7. přípravka I chlapci

2011-2012

300 m

8. přípravka I dívky

20011-2012

9. mladší žáci

2009-2010

800 m

10. mladší žákyně

2009-2010

800 m

11. starší žáci

2007-2008

1500 m

12. starší žákyně

2007-2008

1500 m

13. dorostenci

2005-2006

2700 m

14. dorostenky

2005-2006

2700 m

15. junioři

2003-2004

2700 m

16. juniorky

2003-2004

2700 m

17. muži-mílaři

2002 a st.

2700 m

18. ženy-mílařky

2002 a st.

2700 m

300 m

10,30
19. muži do 39 let

9100 m

20. muži od 40 do 49 let

9100 m

21. muži od 50 do 59 let

9100 m

22. muži od 60 do 69 let

9100 m

23. muži nad 70 let

9100 m

24. ženy do 35 let

9100 m

25. ženy nad 35 let

9100 m

Start jednotlivých kategorií může být upraven podle počtu závodníků. Start hlavního závodu
je v 10,30 hodin. Závod je zařazen do Okresní běžecké ligy 2022. Běh je otevřený pro
všechny sportovce, kteří si chtějí ověřit po zimě svou formu.
Podmínkou účasti na závodech je splnění podmínek vyplývajících z aktuálně platných
opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR platných v souvislosti s
pandemií Covid 19 ke dni konání.
Informace : Marek Jakobi-723 960 930

za oddíl atletiky

Marek Jakobi

