Předběžný časový pořad: ZMĚNY
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ZAHÁJENÍ
„motorkáři“ dívky / chlapci (r. 2013 a mladší)
hromadný start:
OPEN ženy, veteránky, juniorky, dorostenky, hobby Ž
OPEN muži, veteráni I–IV, junioři, dorostenci, hobby M
přípravka I dívky / chlapci (r. 2012 a mladší)
přípravka II dívky / chlapci (2010 – 2011)
přípravka III dívky / chlapci (2008 – 2009)
přípravka IV dívky / chlapci (2006 – 2007)
vyhlášení výsledků I (přípravky, dorost, junioři/rky)
mladší žákyně (2004 – 2005)
mladší žáci (2004 – 2005)
starší žákyně (2002 – 2003)
starší žáci (2002 – 2003)
vyhlášení výsledků II (veteráni, OPEN Ž/M, hobby Ž/M,

atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
pořádá

35. ročník běhů

BĚH KOLEM LUŽNICE

žactvo)
ZÁVĚR

časový program se může změnit dle obsazení jednotlivých kategorií
VYSVĚTLENÍ ORGANIZÁTORŮ:
- S ohledem na nešťastný souběh s pořádanými cyklokrosovými
závody je v letošním ročníku BKL provedena změna na
poslední chvíli
- Změna je způsobena nemožností jiné dohody s pořadateli
cyklokrosového závodu a zamezení tak větším kolizím mezi
běžci a cyklisty
- Změna si vyžádala úpravu tratí běhaných mimo stadion
- Změna si vyžádala úpravu časového programu

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, organizátoři BKL

neděle 1. října 2017
sportovní areál TJ Lokomotiva Veselí n. L.

Všeobecná ustanovení:

Rozsah závodů a kategorie:

Termín:

neděle 1. 10. 2017

Místo:

Veselí n. L. – atletický stadion TJ Lokomotiva

Pořadatel:

atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Šatny:

pouze k převlečení, v tribuně stadionu,
pořadatel neručí za věci v šatnách, sprchy k dispozici

Ubytování:

lze zajistit na telefonech 381 581 121, 381 583 661,
v areálu TJ Lokomotiva Veselí n. L.

Občerstvení: v areálu TJ Lokomotiva, např. bufet „Hokejka“
Přihlášky:

písemné: Michal Rybák, Lesní 385, 370 07 Roudné
e-mail: rybak.michal@seznam.cz
na místě: dle Technických ustanovení

Technická ustanovení: změny
Startují:

všichni řádně a včas přihlášení, prezentace na stadionu

Přihlášky:

„motorkáři“, přípravky I až IV

(na místě)
Startovné:

od 800 do 900
00

do 9

00

dorost až muži/ženy a veteráni/hobby

od 8

ml. a st. žactvo

od 800 do 1000

100,- Kč OPEN závod muži/ženy (vč. veteránů)
60,- Kč HOBBY muži/ženy, veteráni/-ky (bez OPEN)
30,- Kč všechny dětské/mládežnické kategorie

Ředitel běhů: Michal Rybák, předseda AO TJ Lokomotiva Veselí n. L.
Startér:

překvapení 35. ročníku

Tratě běhů:

do 1600m atletický stadion – tartan
tratě od 2440m stadion a cesty mimo sport. areál –
tartan, asfalt, terén
start/cíl vždy na atletickém stadionu
POZOR: v r.2017 souběh s cyklokrosem = jiné tratě/změna čas.pořadu

Ceny:

první tři v kategorii, diplomy, medaile nebo poháry

Výsledky:

na www.atletika.cz ; www.jckas.cz ; www.behej.com
mejlem zdarma; poštou za 30,-Kč

kategorie
„Motorkáři“
2013 a mladší

tratě závodu (m)
M

Ž

60

60

„Malá“ Lužnice
2012 a mladší (přípravka I)
2010, 2011 (přípravka II)
2008, 2009 (přípravka III)
2006, 2007 (přípravka IV)

100
200
400
600

100
200
400
600

ml. žactvo
2004, 2005 (ml. žactvo)

1 200

800

st. žactvo
2002, 2003 (st. žactvo)

1 600

1 600

Cena AO TJ Lokomotiva Veselí n. L.
2000, 2001 (dorost)
1998, 1999 (junioři, -ky)

2 440
6 330

2 440
4 380

„Velká“ Lužnice
OPEN muži, ženy

8 270

6 330

Cena města Veselí n. L.
veteráni M40 (1977 až 1968)
veteránky Ž35 (1982 až 1968)
veteráni M50 (1967 až 1958)
veteránky Ž50 (1967 až 1958)
veteráni 60 (1957 až 1948)
veteránky Ž60+ (1957 a starší)
veteráni 70+ (1947 a starší)

8 270
---8 270
---6 330
---4 380

---6 330
---6330
---4 380
----

„Hobby“ Lužnice
HOBBY muži, ženy (1997 a starší)

6 330

4 380

Zvláštní ceny:

Nejmladší účastník BKL (cena Zdravotní pojišťovny MV ČR)
Nejstarší účastník BKL (Cena Zdravotní pojišťovny MV ČR)
Poznámky:

„motorky“:
dětská odstrkovadla (dvoj- i tříkolky, „motorky“)
OPEN muži/ženy: všichni přihlášení, vč. veteránů na stejné trati

