
39. ročník
Mikulášského běhu

v Čimelicích

2. prosince  2017

9.30 hod



Atletic club Čimelice pořádá 39. ročník
přespolního běhu Čimelickým parkem Mikulášský běh.

- přihlášky ve sportovní hale Čimelice od 8.00 hodin

- start před sportovní halou od 9.30 hodin

- startují všechny kategorie dětí, mužů, žen, veteránů apod.

- startovné od dorostu 50 Kč, 10 Kč výsledky

- v 11.00 hodin závod předškolních dětí o Čimelického kapříka r. 2017

- v 11.10 hodin start hlavního závodu muži 8.800m, veteráni 4.400m

- vyhlášení výsledků děti před sportovní halou, ostatní od 11.30 hod.

  ve sportovní hale

Na 40. ročník přespolního běhu v Čimelicích Vás srdečně zvou

pořadatelé z Čimelic a oddíl atletiky Atletic club.

AC Cimelice
AC Cimelice
AC Cimelice

9.30

ROZPIS - ČASOVÝ PROGRAM:

přípravka žákyně I.

ročník trať

400 m (1x400m)1.
značeno žlutě

9.40 přípravka žáci I. 400 m (1x400m)2.
značeno žlutě

9.50 přípravka žákyně II.            2006 - 2009 400 m (1x400m)3.
značeno žlutě

10.00 přípravka žáci II.            2006 - 2009 400 m (1x400m)4.
značeno žlutě

10.10 žákyně ml.             2004 - 2005 800 m (2x400m)5.
značeno žlutě

10.20 žáci ml.             2004 - 2005 1000 m (1x1000m)6.
značeno modře

10.30 žákyně starší             2002 - 2003 1400 m (1x400 zn.žlutě
1x1000m zn.modře)

7.

10.40 žáci starší             2002 - 2003 1400 m (1x400 zn.žlutě
1x1000 zn.modře)

8.

10.50 dorostenky
juniorky

            2000 - 2001 2000 m (2x1000 zn.modře)9.
            1998 - 1999 2000 m (2x1000 zn.modře)

10.50 dorostenci
junioři

            2000 - 2001 2400 m (1x400 zn.žlutě +
2x1000 zn.modře)

10.
            1998 - 1999 2400 m 

10.50 ženy A
ženy B

            roč. 1983 a ml.
                   1982 a st.

2400 m (1x400 zn.žlutě +
2x1000 zn.modře)

11.
2400 m 

11.00 ZÁVOD PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
O ČIMELICKÉHO KAPŘÍKA 2017 - 100m

12.             dívky roč. 2011 a ml.
chlapci roč. 2011 a ml.

Vyhlášení výsledků žákovských kategorií od 11.00 hod před Sportovní halou

Pokračování  start 11.10

HLAVNÍ ZÁVOD 13. 11.10 muži A
muži B
muži C
muži D

roč. 68 - 77
roč. 58 - 67
roč. 57 a st.

1978 a ml. 8800 m (4x2200 červeně značeno)

4400 m
(2x2200 červeně značeno)

Vyhlášení výsledků od dorostu po kategorie žen a mužů ve sportovní hale ve 12.00 hod

40 - 49 let
50 - 59 let
60 a st.

            2010 a mladší

            2010 a mladší
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