
Předběžný časový pořad:Předběžný časový pořad:Předběžný časový pořad:Předběžný časový pořad:    
    9,159,159,159,15    ZAHÁJENÍZAHÁJENÍZAHÁJENÍZAHÁJENÍ 
    9,9,9,9,22220000    „motorkáři“ dívky „motorkáři“ dívky „motorkáři“ dívky „motorkáři“ dívky / chlapci / chlapci / chlapci / chlapci (r. 2008 a mladší)    
    9,309,309,309,30    přípravka I přípravka I přípravka I přípravka I dívky / chlapci dívky / chlapci dívky / chlapci dívky / chlapci (r. 2007 a mladší)    
    9,409,409,409,40    přípravka II dívkypřípravka II dívkypřípravka II dívkypřípravka II dívky    / chlapci/ chlapci/ chlapci/ chlapci    (2005 – 2006)    
    9,509,509,509,50    přípravka III dívkypřípravka III dívkypřípravka III dívkypřípravka III dívky    / chlapci/ chlapci/ chlapci/ chlapci    (2003 – 2004)    
10,0010,0010,0010,00    příprpříprpříprpřípravka IV dívky avka IV dívky avka IV dívky avka IV dívky / chlapci / chlapci / chlapci / chlapci (2001 – 2002)    
10,10,10,10,15151515        mladší žákyně mladší žákyně mladší žákyně mladší žákyně (1999 – 2000)  
10,10,10,10,20202020    mladší žáci mladší žáci mladší žáci mladší žáci (1999 – 2000) 
11110000,,,,30303030    starší žákyněstarší žákyněstarší žákyněstarší žákyně    a starší žácia starší žácia starší žácia starší žáci    (1997 – 1998) 
10,10,10,10,44445555    vyhlášení výsledků Ivyhlášení výsledků Ivyhlášení výsledků Ivyhlášení výsledků I    (přípravky – žactvo)    
11,0011,0011,0011,00    hromadný start:hromadný start:hromadný start:hromadný start:    
        OPEN ženy, veteránkyOPEN ženy, veteránkyOPEN ženy, veteránkyOPEN ženy, veteránky, , , , juniorkyjuniorkyjuniorkyjuniorky,,,,    dorostenkydorostenkydorostenkydorostenky, hobby Ž, hobby Ž, hobby Ž, hobby Ž    
        OPEN muži, veteráni I OPEN muži, veteráni I OPEN muži, veteráni I OPEN muži, veteráni I ––––    IVIVIVIV, junioři, dorostenci, junioři, dorostenci, junioři, dorostenci, junioři, dorostenci, hobby M, hobby M, hobby M, hobby M    
12,12,12,12,00000000        vyhlášení výsledků IIvyhlášení výsledků IIvyhlášení výsledků IIvyhlášení výsledků II    (dorost – veteráni, OPEN Ž/M,   
 hobby Ž/M) 
  závěr závěr závěr závěr     

časový program se může změnit dle obsazení jednotlivých kategorií    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atletický atletický atletický atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicíoddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicíoddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicíoddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí    

pořádápořádápořádápořádá    

30303030. ročník běhů. ročník běhů. ročník běhů. ročník běhů    

BĚH KOLEM LUŽNICEBĚH KOLEM LUŽNICEBĚH KOLEM LUŽNICEBĚH KOLEM LUŽNICE    
   

 

  
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neděle neděle neděle neděle 7777....    října 20října 20října 20října 2011112222    
sportovní areál TJ Lokomotiva Veselí n.sportovní areál TJ Lokomotiva Veselí n.sportovní areál TJ Lokomotiva Veselí n.sportovní areál TJ Lokomotiva Veselí n.    L.L.L.L. 



Všeobecná ustanovení: 

Termín:     neděle 7. 10. 2012  

Místo:  Veselí n. L. – atletický stadion TJ Lokomotiva    

Pořadatel: atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí  

Šatny:  pouze k převlečení, v tribuně stadionu,   
 pořadatel neručí za věci v šatnách, sprchy k dispozici  

Ubytování: lze zajistit na telefonech 381 581 121, 381 583 661,     
                    v areálu TJ Lokomotiva Veselí n. L.    

Občerstvení: v areálu TJ Lokomotiva, např. bufet „Hokejka“              

Přihlášky:  písemné: Michal Rybák, Lesní 385, 370 07 Roudné 
 e-mail:  rybak.michal@seznam.cz  
 na místě: dle Technických ustanovení 

Technická ustanovení: 

Startují: všichni řádně a včas přihlášení  

Přihlášky/prezentace: na stadionu: přípravky I až IV od 800 do 900 

  ml. a st. žactvo od 800 do 930 

   ostatní kategorie od 800 do 1000    

Startovné: 50,- Kč OPEN závody 

 20,- Kč všechny ostatní kategorie   

Ředitel běhů: Michal Rybák, předseda AO TJ Lokomotiva Veselí n. L. 

Startér: překvapení 30. ročníku 

Tratě běhů: do 800m atletický stadion – tartan 
 1150/1550m stadion a sport. areál – tartan a asfalt 
 tratě od 2370m stadion a cesty mimo sport. areál – 
 tartan, asfalt, terén  
 start/cíl vždy na atletickém stadionu 

Ceny: první tři v kategorii, diplomy, medaile nebo poháry  

Výsledky: na    www.atletika.cz ; www.jckas.cz ; www.behej.com  
 mejlem zdarma; poštou za 20,-Kč 
 

Rozsah závodů a kategorie: 
 kategorie tratě závodu (m) 
„Motorkáři“ M Ž 
2008 a mladší 60 60 

„Malá“ Lužnice  
2007 a mladší (přípravka I)    100 100 
2005, 2006 (přípravka II)    200 200 
2003, 2004 (přípravka III)    400 400 
2001, 2002 (přípravka IV) 600  600 

ml. žactvo  
1999, 2000 (ml. žactvo)           1150  800  

st. žactvo 
1997, 1998 (st. žactvo)      1550 1550 

Cena AO TJ Lokomotiva Veselí n. L. 
1995, 1996 (dorost) 2770 2370 
1993, 1994 (junioři, -ky)    4640 2770 

„Velká“ Lužnice  
OPEN muži, ženy (1992 a starší) 6500 4640 

Cena města Veselí n. L. 
veteráni I (1972 až 1963) 6500 ---- 
veteránky I (1977 až 1963) ---- 4640 
veteráni II (1962 až 1953) 6500 ---- 
veteránky II (1962 a starší) ---- 2770 
veteráni III (1952 až 1943) 4640 ---- 
veteráni IV (1942 a starší)   2770 ---- 

„Hobby“ Lužnice  
HOBBY muži, ženy (1991 a starší) 4640 2770 

 

Zvláštní ceny: 
Nejmladší účastník BKL (cena Zdravotní pojišťovny MV ČR) 
Nejstarší účastník BKL (Cena Zdravotní pojišťovny MV ČR) 

Poznámky: 
„motorky“: dětská odstrkovadla (dvoj- i tříkolky, „motorky“) 
nejmladší děti: mohou souběžně při běhu doprovázet rodiče   

 


