66. roč. Lesního běhu Pintovkou
Datum:
Místo:
Ředitel:
Přihlášky:
Startují:

sobota 12. listopadu 2016
lesopark Pintovka – Tábor
Petr Nývlt, tel: 725 840 835
v den závodu od 9:00 hod., nejpozději 60 min. před plánovaným časem startu
nejmenší děti, atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, starší žactvo, dorost,
junioři a juniorky, muži a ženy, muži veteráni nad 40, 50, 60 a 70 let, ženy veteránky nad 40 let
Startovné:
kategorie přípravka – dospělí – 30 Kč / start, nejmenší děti, atletická školka a minipřípravka
mají start zdarma
Ceny:
první tři závodníci z každé obdrží diplom, medaili (pouze mládežnické kategorie) a drobné
věcné ceny
Upozornění: za zdravotní stav závodníků ručí vysílající složka a každý závodí na vlastní nebezpečí!

Vjezd aut do lesoparku je zakázán!!!

START
START

Parking
SMĚR CENTRUM

směr Bechyně

SMĚR BECHYNĚ

Ve směru do centra je uzavřen Bechyňský most. Objízdná trasa vede přes
Čelkovice ulicí U Lázní.

Časový program
10:00

Běh rodičů s dětmi (2012 a mladší)

50 m

10:10

nejmenší děti (2012 a mladší) – bez podpory rodičů

50 m

10:20

atletická školka dívky (2009-2011)

450 m (zel. okruh, posun. start)

10:30
10:40

atletická školka chlapci (2009-2011)
minipřípravka dívky (2008 – 2007)

450 m (zel. okruh, posun. start)
600m (zelený okruh)

10:50

minipřípravka chlapci (2008-2007)

600 m (zelený okruh)

11:00

přípravka dívky (2006-2005)

900 m (zelený + posun po černé)

11:10

přípravka chlapci (2006-2005)

900 m (zelený + posun po černé)

11:20

mladší žáci (2004 – 2003)

1500 m (žlutý okruh)

11:30

mladší žákyně (2004-2003)

1500 m (žlutý okruh)

11:40

starší žáci (2002- 2001)

2000 m (modrý okruh)

11:55

starší žákyně (2002-2001)

1500 m (žlutý okruh)

12:05

muži vytrvalci – hlavní závod (1996 a starší)

6000 m (2xčervený okruh)

12:35

dorostenci (2000-99) a junioři (1998-97)

3000 m (červený okruh)

12:35

ženy – hlavní závod (1996 a starší)

3000 m (červený okruh)

12:55

dorostenky (2000-99) a juniorky (1998-97)

2000 m (modrý okruh)

13:10

veteráni, muži mílaři (1996 a starší)

3000 m (červený okruh)

13:10

ženy příchozí , ženy veteránky

1500m (žlutý okruh)

