
BĚH NOVOJIČÍNSKÝM 

Město Nový Jičín, Klub vodních sportů LAGUNA, Cykloklub Nový Jičín, SVČ Fokus
Nový Jičín a Okresní sdružení České lékařské komory Vás srdečně zve na 

10. ročník

Umístění na stupních vítězů bude odměněno věcnými cenami a diplomy,
pro účastníky závodů bude připraveno občerstvení a na závěr  tombola.
Oceněn bude i nejmladší a nejvzdálenější účastník.

  

děti zdarma, dospělí 50 KčStartovné: 

Středa 28. září 2016 Smetanovy sady v Novém Jičíně

Popis tratě:
Děti: běží v parku.
Ženy a Muži: Smetanovy sady,
Skalky, Čerťák a zpět - 5,5 km
s převýšením 150 m

Časový rozvrh:
8.20 - 9.30 - registrace dětí
9.40 - start první kategorie dětí
11.00 - 12.15 - registrace dopělých
12.00 - vyhlášení výsledků běhu dětí
12.30 - start dospělých
13.00 - vyhlášení výsledků dospělých

Kontakt: dari.farska@post.cz

PARKEM 

Běh jednotlivců na čas
(děti v parku, dospělí okruh kolem Čerťáku)

Kategorie děti:
dětičky 2013 a mladší s rodiči 100 m
dívky 2011/12 300 m 
chlapci 2011/12 300 m 
dívky 2009/10 400 m 
chlapci 2009/10 400 m 
mladší přípravka dívky 2007/08 800 m 
mladší přípravka chlapci 2007/08 800 m 
starší přípravka dívky 2005/06 800 m 
starší přípravka chlapci 2005/06 800 m 
mladší žačky 2003/04 1200 m 
mladší žáci 2003/04 1200 m 
starší žačky 2001/2002 1200 m 
starší žáci 2001/2002 1200 m
juniorky 1999/2000 5500 m
junioři 1999/2000 5500 m

Kategorie dospělí:
Muži A (1977 a mladší) 5,5 km 
Muži B (1967-1976) 5,5 km 
Muži C (1957-1966) 5,5 km 
Muži D (1947 - 1956) 5,5 km 
Muži E (1946 a starší) 5,5 km

Ženy F (1982 a mladší)  5,5 km
Ženy G (1972 - 1981) 5,5 km
Ženy H (1971 a starší) 5,5 km

Před vyhlášením vítězů dětského závodu
vystoupí zumbařky z Bravantic 
a můžete se těšit na bohatý doprovodný
program v režii SVČ včetně skupiny
ROPE SKIPPING-BETWEEN .

Pitný režim pro všechny závodníky zajišťuje Sport Abácie.


