
    P R O P O Z I C E   

               Běh kolem Hejtmanu-52.ročník 

                           je součástí Jihočeského běžeckého poháru(JBP)

Datum konání    12.října 2019 (sobota)
Místo konání:  Stadion Mě�stysě Chlum u Tř�ěboně�  na sí�dlis�ti Fř. Hřubí�na
                              WGS : 48°57´28,36“ N,  14°55´24,16“ E
Pořadatel      :   TJ JISKRA  CHLUM U TŘEBONĚ -odbor ČASPV-  Josef Švec 
                               a Jihočeský klub maratonců České Budějovice
Rozhodčí       :   na hlavní� za� vod 10 km dělěgujě Jihoč�ěsky�   atlětičky�  svaz-HR Milěřět Kařěl
Podmínky  účasti  :   jědna�  sě o věř�ějně�  př�í�stupny�  za� vod.  Za�vodní�či  stařtují�  na vlastní�
něbězpěč�í�.  Třať za�vodu na 10 km jě  věděna z vělkě�  č�a� sti  po věř�ějny�čh komunikačí�čh
běz  uzavř�ění�  přovozu okolo  rybníka  Hejtmanu.  Třať  jě  znač�ěna  vč�.  ořiěntač�ní�ho
znač�ění� kilomětřu>  zby�vají�čí�čh do čí�lě.

Hlavní závod   mužů a žen se běží současně jako 
KRAJSKÝ PŘEBOR   v silničním běhu na 10   km   

Přihlášky-Prezentace:   před jednotlivými závody od 8:30 u šaten stadionu- nejpozději
30 minut před stanoveným startem jednotlivých kategorií. 
Startovné, startovní čísla:  Stařtovně�   pouzě v katěgořii dospě� ly� čh 100 Kč�, platí� sě př�i 
přězěntači v hotovosti. Standařdní� bunič�inova�  č�í�sla upí�nana�  spí�načí�mi s�pěndlí�ky budou vyda�na 
řěgistřovany�m za�vodí�čí�m v děn za�vodu př�i přězěntači. Po době�hu za�vodu na 10 km do čí�lě sě 
sta�vají� majětkěm za�vodí�čí�čh. C? í�sla z ostatní�čh za�vodu>  sě po době�hu vřačějí�. Za ztřa� tu č�í�sla hřadí� 
za�vodní�k/čě 100,-Kč�.  

Šatny                        : k dispoziči v hlavní� budově�  stadionu. S? atny slouz� í� pouzě  k př�ěvlěč�ění�,                
                                    umytí�/spřčhy. Za odloz�ěně�  vě�či poř�adatěl něřuč�í�!
Občerstvení           : moz�no zakoupit v ařěa� lu stadionu
Ubytování             : poř�adatěl nězajis�ťujě. 
Informace              : ing. Hana RuB čklova� , ě-mail: hana.řučklova@sěznam.čz 
                                      a Josěf S?věč, ě-mail: josěfsvěč.čh@sěznam.čz                                                                  
Technická ustanovení:Stařtují� vs� ičhni ř�a�dně�  př�ihla� s�ění� za� vodní�či, ktěř�í� spln� ují� 
podmí�nky  u� č�asti. Účastník závodu Krajského přeboru  na 10 km musí  být  registrován 
dle podmínek Jč. Atletického svazu v některém atletickém oddílu Jč.kraje. Závodí se 
podle pravidel Jihočeského atletického svazu.
Tratě                        : vyznač�ěny na  dřa� zě stadionu, v těřě�nu v okolí� stadionu, v pařku a po 
                                     věř�ějny�čh  asfaltovy�čh komunikačí�čh mimo stadion běz omězění�    
                                     přovozu.
Ceny                       : Mědailě a vě�čna�  čěna přo přvní� tř�i za� vodní�ky kaz�dě�  katěgořiě

V hlavním závodě v běhu KOLEM  HEJTMANU na 10 km  peněžní ceny v celkovém
absolutním pořadí  :  1.místo 1 000,- Kč, 2.místo 600,- Kč a 3.místo 400,- Kč

V závodě Krajského přeboru pak diplom za první tři místa a finanční odměny ve výši
1.místo 1.000,-Kč, 2.místo 600,-Kč a 3.místo 400,- KČ V ABSOLUTNÍM POŘADÍ

Pro vyhodnocení (medaile, diplomy) musí nastoupit a vyběhnout minimálně 3 atleti ze dvou atletických
oddílů





BĚH KOLEM HEJTMANU - 52.ročník 2019  -Chlum u Třeboně

Datum konání : 12.října 2019
ČASOVÝ PLÁN a  KATEGORIE 

9:00                Zahájení závodů

ČAS
STARTU KATEGORIE Rok narození

Délka
trati/ m

9:05 Dívky                   8-9 let       2011-2010 300

9:15 Chlapci                8-9 let 2011-2010 400

9:25 Děvčata            10-11 let 2009-2008 650

9:35 Chlapci             10-11 let 2009-2008 800

9:45 Žákyně mladší 12-13 let 2007-2006 800

9:55 Žáci mladší      12-13 let 2007-2006 1200

10:05 Žákyně starší   14-15 let 2005-2004 1200

10:15

Žáci starší        14-15 let 2005-2004 1600

Juniorky           16-18 let 2003-2001 2000 NOVĚ

Junioři              16-18 let 2003-2001 2000 NOVĚ

10:25
Předškolní děti  5 let a 
méně

2014 a mladší 150

10:30 Nejmladší žactvo  6-7 let 2013-2012 250
Kategorie předškolní děti a nejmladší žactvo jsou společné pro chlapce a dívky !

HLAVNÍ ZÁVOD  NA   10 KM
MISTROVSTVÍ  JIHOČESKÉHO  KRAJE

11:00

Muži hlavní závod     18-39 let 2001-1980

10 km

A1,A2

Muži starší                 40-49 let 1979-1970 B

Muži starší                 50-59 let 1969-1960 C

Muži veteráni    60 let a více 1959 a starší D,E

Ženy hlavní závod     18-39 let 2001-1980 A1,A2

Ženy starší        40 let a více 1979 a starší B, C

Starty  jednotlivých kategorií  a vyhlašování výsledků na stupních vítězů
budou zveřejňovány  rozhlasem na stadionu !


