
Čestný ředitel závodu: Loukotka Jan

Předseda oddílu: Pojar Pavel

Technický delegát  SDH: Toman Karel

Jednatel závodu: Zlámalík Jaromír

Místo konání: Černý Dub - pohostinství Na kopečku.

Přihlášky: Na místě startu od 12,00 hod. do 13,45 hod. v místním pohostinství.

Start a cíl: Před pohostinstvím Na kopečku.

Rozpis závodu v 14,00 hod. start dětí do  5 let 200m

v 14,10 hod. start dětí  6-11 let 500m

v 14,30 hod. start žáci 12-15 let, dorost 

v 14,31 hod. start hl. kategorie ženy a muži 6,8 km

Kategorie: žáci a žákyně 2016 a ml. 0 -3 let 200 m

žáci a žákyně 2015 - 2014 4 -5 let 200 m

žáci a žákyně 2013 - 2011 6 -8 let 500 m

žáci a žákyně 2010 - 2008 9 -11 let 500 m

žáci a žákyně ml. 2007 - 2006 12 -13 let 1,5 km

žáci a žákyně st. 2005 - 2004 14 -15 let 1,5 km

dorostenky 2003 - 2002 16 -17 let 1,5 km

dorostenci 2003 - 2002 16 -17 let 1,5 km

juniorky 2001 - 2000 18 -19 let 6,8 km

ženy 1999 - st. 20let a st. 6,8 km

junioři 2001 - 20009 18 -19 let 6,8 km

muži 1999 - 1990 20 -29 let 6,8 km

muži 1989 - 1980 30 -39 let 6,8 km

muži 1979 - 1970 40 - 49 let 6,8 km

muži 1969 - 1960 50  -59 let 6,8 km

muži 1959 a st. 60 let a st. 6,8 km

Ceny: Ceny obdrží první tři v každé kategorii.

Startovné: 50 Kč pro závodníky starší 20 let.

Dodatek: Každý závodník startuje na své náklady a na své nebezpečí.

Účastníci závodu, se budou držet vyznačených tratí pro jednotlivé kategorie

a řídit se pokyny technických komisařů závodu (hasičů).

Trať závodu vede po veřejných komunikacích a částečně terénem.

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

42. ročník běhu KOLEM  BABY            
konaný 24. listopadu 2019

pořádá

 OÚ Homole
Ve spolupráci se

Slovanem Černý Dub

Sborem dobrovolných hasičů Nové Homole


