
P R O P O Z     I C E  

Město Kamenický Šenov a  klub biatlonu
pořádají      46.ročník

Běhu Kamenickým Šenovem             

6.5.2022
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: Město Kamenický Šenov  a  klub biatlonu 
Datum konání : 6.5.2022
 Místo konání: sportovní areál u Sokolovny
Prezence: sportovní areál
Přihlášky: kluby do 4.5.,jednotlivci možnost předem nebo v den závodu
 Informace: Jan Půlkrab, Švermova 739,K. Šenov 47114,mobil 777719241         
                   Šárka Půlkrabová, mobil 777719244,
 www.kamenicky-senov.cz,www.bkmanusice.estranky.cz 
janpulkrab@seznam.cz,sarkapulkrabova@seznam.cz
Startovné: dospělí 50,- Kč, dorost 30,- Kč, děti 10,-Kč.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje.
Pojištění: závodníci a jejich doprovod se zúčastňují na vlastní nebezpečí, organi-

      zační výbor proto doporučuje uzavření vlastní pojistky.
Technická ustanovení:
Prezence: od 15.00 hod. pro kategorii žáci, ostatní do 15 min. před st. časem.
Start první kategorie v 16.00 hod.
Soutěžní pravidla: závodí se dle platných pravidel Atletického svazu.
Věkové kategorie: žactvo, dorost, dospělí dle kategorií platných pro rok 2022.
Vyhlášení výsledků: žactvo kolem 17:00 hod, dorost  a  dospělí po doběhu  hlavního závodu.
Ceny: medaile a diplom pro první tři závodníky v kategorii a všechny děti v kategorii roč. 
2017 a mladší
Hlavní závod na 10000 m: dva okruhy po tradiční trati, změna je v místě startu ( sokolovna –
Prácheň – Češka – silnice Slunečná – Kamenický Šenov – sokolovna)
Časový program závodu:start první kategorie žactva v 16.00hod
                                        start hlavního závodu cca v 18:00 hod. po vyhlášení žactva
Povrch tratě: většinou  asfaltový podklad

Ředitel závodu:                                        předseda org. výboru
Petr David                                               Jan Půlkrab
místostarosta města                                  předseda klubu biatlonu 
 
   



kategorie a časový program pro rok 2021

start- hod kategorie ročník narození trať
16.00 dívky do 5 let 2017 a ml. 100 m
            chlapci do 5 let 2017 a ml. 100 m

žákyně do 7 let 2015 – 2016 200 m
           žáci do 7 let 2015 - 2016 200 m

žákyně do 9 let 2013 – 2014           500 m
žáci do 9 let 2013 – 2014           500 m
žákyně do 11 let 2011 – 2012                   1000 m

            žáci do 11 let 2011 – 2012             1000 m
žákyně mladší 2009 – 2010           1000 m
žáci mladší 2009 – 2010            1000 m
žákyně starší 2007 – 2008                     1000 m
žáci starší 2007 – 2008                     2000 m

                    dorostenky             2005 – 2006                   2000 m                                               
17.30   dorostenci 2005 – 2006           5000 m      jeden okruh
17.30 juniorky 2003 – 2004 5000 m     jeden okruh
17.30 mílaři bez rozdílu věku 5000 m
17.30 mílařky bez rozdílu věku 5000 m
18.00 junioři 2003– 2004            10000 m   dva okruhy
18.00 muži do 39 let 1983 – 2002                    10000 m
18.00 muži do 49 let 1973 – 1982 10000 m
18.00 muži do 59 let 1963 – 1972 10000 m
18.00 muži 60 let a st. 1962 a st. 10000 m
18.00 ženy do 35 let 1986– 2002            10000 m 
18.00 ženy 36 let a st. 1985 a st. 10000 m

19.00           vyhlášení  výsledků všech kategorií
v případě malého počtu startujících v žákovských kategoriích budou kategorie chlapců a 
dívek sloučeny


	Běhu Kamenickým Šenovem
	6.5.2022

