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JARNÍ BĚH

22. ročník

Bílovice nad Svitavou
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SOKOL Bílovice nad Svitavou - oddíl atletiky

ČOS - Vaníčkova župa

ČAS Brno - venkov

sobota 14.4. 2007

start a cíl v Palackého údolí, cca 1 km od Sokolovny

vedou po lesních cestách a terénem, možnost použití treter

členové sportovních oddílů na vlastní nebezpečí a na náklady
vysílající složky,

za lékařskou prohlídku (ne starší jednoho roku) odpovídá
vysílající složka

závod je současně 1. kolem okresního přeboru družstev
žactva a přeborem Vaníčkovy župy v krosu

v Sokolovně nejpozději 30 minut před zahájením závodů,
nebo 15 minut před zahájením v prostoru startu a cíle

v Sokolovně. Za odložené věci pořadatel neručí.

5 Kč při prezentaci uhradí žactvo, (neplatí pro přebor družstev)
10 kč při prezentaci uhradí dorost, junioři a dospělí

prví tři v každé kategorii obdrží diplom, vítěz věcnou cenou

z Brna vlakem v 8.03, 9.02 hod. z hl. nádraží
zpět z Bílovic n/S. vlakem v 11.51, 12.51 nebo 13.51 hod.

nebo také autobusem MHD č. 75 ze Staré osady 8.20, zpět 12.44

Časový harmonogram:

9. 45 hod. nejml. děvčata 98 a ml. 615 m

9. 55 hod. nejml. chlapci 98 a ml. 615 m

10. 05 hod. přípravka - děvčata 96 - 97 890 m

10. 15 hod. přípravka - chlapci 96 - 97 890 m

10. 25 hod. mladší žákyně 94 - 95 890 m

10. 35 hod. mladší žáci 94 - 95 1 100 m

10. 50 hod. starší žákyně 92 - 93 1 100 m

11. 05 hod. starší žáci 92 - 93 2 200 m 

11. 25 hod. dorostenky 90 - 91 2 200 m

11. 40 hod. dorostenci 90 - 91 3 300 m

Dospělí, veteráni dle zájmu

Srdečně zvou pořadatelé

Pořadatel:

Datum:

Místo:

Tratě:

Startují:

Ujednání:

Přihlášky:

Šatna:

Startovné:

Ceny:

Doprava:

JARNÍ BĚH 22. ročník

5 500 m

(žactvo, dorost, dospělí)


