75. roěník

..Memoriál Miroslar'y a Karla Nedobitých.'

Dne 19. dubna 2OL5

r

A. všeobecná ustanoveni
Pořadatél:

TJ KoH-|-NooR ceské Budějovice, at|etický oddí|,
ve spo|upráci s TJ H|uboká nad V|tavou
neděle 19' dubna 2o15

V

9|30 hodin

|Místo:

start a cí| na stadiónu TJ H|uboká n' V|t'

Činovnici:

ředite|

závodu. Růženasmo|íková

hlavní rozhodčí.Ludvik Vacek

hospodáfta závodu - zdena Benešová
ávodu - Lenka Grycová

staItér

l

PRh|ášky:

v den záVod|] na stadiÓnu od 7|30 do 9:15 hodin

Vklad:

každý přih|ášený záVodník s|ožípři prezentaci Vklad 100'' Kč'

B. Technická ustanovení

soutěž:

Závod je soutěží jednot|ivců (mUžů ižen), ktéři budou
vyhodnoceniV absolutním pořadí a vé Věkových kategoriích
veieránů, a to nad 40' nad 50 a nad 60 |et. záVod je krajským
přeborem muŽŮ a žen'

Trať:

Trasa závodu vede po asfa|tových cyk|otrasách
a si|nicich |||' třídý start závodu je na stadionu TJ Hluboká nad
V|tavou, dá|e po cyk|ostezce do Bavorovic' podél h|avní silnice
směrem zpět na H|ubokou' po podběhnutitéto si|nice ko|em
sos elektrotéchnická a Vondrova do l/|unic' Dá|e pře6 zaháji
do zlivi, odtud po původni trase závodu přes l\''|unjce zpět do
cíle závodu v místě staÍu V H|uboké nad V|tavou.

0asový

|imit:

2 hodiny 30 minut.

Podmínka: záVodu

se zúčástňujékaždý na v|astní nebezpečí a náklady'
Během závodu je povinen dodržovat pravid|a silničního
provozu a dbát vŠech pokynú pořadate|ů a rozhodčích,
protoŽe se závod běŽí za pjného sjlničníhoprovozu'

Kancé|ář:

ZáVodní kánce|ář bude otévřéna v klubovně tenisového oddi|u

Šatny:

JsoU

Program:

Námitky:

TJ H|uboká n. V|t' V nedě|i 19' dubna 2015 od 7:30 do 9:15 hod..
kdy bude prezentace uzavřena' startovníčíslabudou VydávéBa
oři o.ézentaci v závodní kanceláři'
V

omezené miře k dispozici na stadiónu TJ Hluboká

n' V|t. V šatnách se nedoporučuje odk|ádat cenné věci.
g:25 hodin. slavnostní zahájení
9:30 hodin. start závodu
12:00 hodin - Vyh|ášení Výs|edků a předání cen

Nutno podat h|avnimu rozhodčímunejpozději 15 minut
po vyh|ášení výs|edků'

V ceských Buděiovlcích dne 8' března 2015

KoH-|-NooR
ceské Budějovice

Tě|o\.ýcholná jednota

RúŽena smoliková
řéditelka závodu

Eva smausová

předsedkyně TJ

KoH-I-NooR ř{ARDTMUTH a.s. ČeskéBuděiovice
MESTSKÝ ÚŘAD H1uboká nad 'Vltavou
QARTAL spol. s r'o. ÚSiLlé 5l. Ceske Budejovice

R\BÁŘSTVÍ HLUBOKÁ cz. s.r.o.
Tělo{ýcho!-Trá jednota Hluboká nad

MuŽi

Mtavou

Hla\Ťri závod

Za překonánÍ tratového rekordu, prémÍe 1ooo Kč
Kategorie veteránů: nad 40. 50, 60 let

