
77.ročník
77.ročník

    silničního běhu

  na 25 km

kolem HLUBOKÉ

„Memoriál Míry a Karla Nedobitých”

neděle 23. dubna 2017

KRAJSKÝ PŘEBOR V SILNIČNÍM BĚHU

SOUČÁST JIHOČESKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU
pořádá Tělovýchovná jednota

KOH-I-NOOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tisk: TISKÁRNA A KARTONÁŽ
KOH-I-NOOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

www.koh-i-noor.cz



A. Všeobecná ustanovení

TJ KOH-I-NOOR České Budějovice, atletický oddíl,
ve spolupráci s TJ Hluboká nad Vltavou

neděle 23. dubna 2017 v 9:30 hodin

start a cíl na stadiónu TJ Hluboká n. Vlt.

ředitel závodu - Růžena Smolíková
hlavní rozhodčí - Ludvík Vacek
startér závodu - Lenka Grycová

v den závodu na stadiónu od 7:30 do 9:15 hodin

každý přihlášený závodník složí při prezentaci vklad 100,- Kč.

B. Technická ustanovení

Závod je soutěží jednotlivců (mužů i žen), kteří budou
vyhodnoceni v absolutním pořadí a ve věkových kategoriích
veteránů, a to nad 40, nad 50 a nad 60 let. Závod je krajským
přeborem mužů a žen.

Trasa závodu vede po asfaltových cyklotrasách 
a silnicích III. třídy. Start závodu je na stadionu TJ Hluboká nad 
Vltavou, dále po cyklostezce do Bavorovic, podél hlavní silnice 
směrem zpět na Hlubokou, po podběhnutí této silnice kolem 
SOŠ elektrotechnická a Vondrova do Munic. Dále přes Zahájí 
do Zlivi, odtud po původní trase závodu přes Munice zpět do 
cíle závodu v místě startu v Hluboké nad Vltavou.

2 hodiny 30 minut. 

Pořadatel:

Termín:

Místo:

Činovníci:

Přihlášky:

Vklad:

Soutěž:

Trať:

Časový limit:

Závodu se zúčastňuje každý na vlastní nebezpečí a náklady.
Během závodu je povinen dodržovat pravidla silničního
provozu a dbát všech pokynů pořadatelů a rozhodčích,
protože se závod běží za plného silničního provozu.

Závodní kancelář bude otevřena v klubovně tenisového oddílu
TJ Hluboká n. Vlt. v neděli 23. dubna 2017 od 7:30 do 9:15 hod.,
kdy bude prezentace uzavřena. Startovní čísla budou vydávána
při prezentaci v závodní kanceláři.

Jsou v omezené míře k dispozici na stadiónu TJ Hluboká
n. Vlt. V šatnách se nedoporučuje odkládat cenné věci.

9:25 hodin - slavnostní zahájení
9:30 hodin - start závodu
12:00 hodin - vyhlášení výsledků a předání cen

Nutno podat hlavnímu rozhodčímu nejpozději 15 minut
po vyhlášení výsledků.

Podmínka:

Kancelář:

Šatny:

Program:

Námitky:

V Českých Budějovicích dne 15. března 2017

Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR
České Budějovice

Růžena Smolíková
ředitelka závodu

Eva Šmausová
předsedkyně TJ

Propozice 77. ročníku běhu kolem Hluboké


