
Běžecký spolek Kamenice nad Lipou – Liga 2014 Vás zve na 

19. Mikulášský běh v Kamenici nad Lipou  
Memoriál Vladimíra Pecha 

který se koná v sobotu 1. prosince 2018. 

Propozice 

Pořadatelé:  Běžecký spolek Kamenice nad Lipou – Liga 2014 a pomocníci 

Prezentace: Sportovní hala TJ Slovan Kamenice nad Lipou. Začátek v 9:30, 
  konec nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie. 

Start a cíl:  Prostor před sportovní halou. 

Tratě:  Start a cíl na asfaltové komunikaci před sportovní halou. Děti a nejmladší žáci běhají na trati u 
sportovní haly. Žáci běží okruh přes škvárové hřiště, okolo Zámeckého rybníka a sportovní haly. 
Dorost, ženy a muži běží jeden, resp. dva okruhy o délce 3750m. Okruh je vedený přes škvárové 
hřiště, lesoparkem Hamerky směrem k bývalé pile, kde je otočka, a vrací se zpět okolo Zámeckého 
rybníka ke sportovní hale. 

Startovné:  Muži a ženy 60,- Kč, děti, žáci a dorost zdarma. 

Šatny:  Šatny a sprchy jsou umístěny v prostorách sportovní haly. 

Ceny:  Poháry pro nejlepší v seniorských kategoriích, medaile (popř. balíčky) v dorosteneckých, žákovských a 
dětských kategoriích. 

Kategorie a časový rozpis 

 Název kategorie Ročník narození Trať Čas startu 

 1) nejmladší děti 2014 a mladší 60m 10:00 

 2) předškolní děti 2013 – 2011 150m 10:20 

  3) nejmladší žáci 2010 – 2008 300m 10:40 

  4) nejmladší žákyně 2010 – 2008 300m 10:40 

  5) mladší žáci 2007 – 2005 1050m 10:55 

  6) mladší žákyně 2007 – 2005 1050m 10:55 

  7) starší žáci 2004 – 2003 1550m 11:05 

  8) starší žákyně 2004 – 2003 1550m 11:05 

      9) dorostenky 2002 – 2001 1550m 11:05 

 Vyhlášení výsledků – děti a žáci ihned po jednotlivých kategoriích 

  10) dorostenci 2002 – 2001 3750m 11:30 

  11) ženy A (18 – 34let) 2000 – 1984 3750m  -||- 

  12) ženy B (35 let a více) 1983 a dříve 3750m  -||- 

  13) muži příchozí bez rozdílu věku 3750m  -||- 

  14) muži A (18 – 39let) 2000 – 1979 7500m  -||- 

  15) muži B (40 – 49let) 1978 – 1969 7500m  -||- 

  16) muži C (50 – 59let) 1968 – 1959 7500m  -||- 

  17) muži D (60  – 69let) 1958 – 1949 7500m  -||- 

                                  18) muži E (70 let a více) 1948 a dříve 7500m  -||- 
 

 Vyhlášení výsledků – dorost, ženy a muži 

Výsledky:  Výsledky budou k mání ihned po závodě 

Ustanovení: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav.  
 Cenné věci neodkládejte v šatně. 

Informace:  Jakub Krejčů, mob. 774 832 606 


