
                                                                                

PROGRAM ROZVOJE ATLETICKÉHO KLUBU TJ JÄKL KARVINÁ 

ATLETIKA PRO VŠECHNY 

Rozpis 31. roczniku Biegu Sylwestrowego na 10 km 
 
 
Organizator:     TJ Jäkl Karviná, klub lekkoatletyczny 
Data :          środa 31 grudnia 2014 o godz. 10:00 bieg główny, 
   Biegi dzieci 10:10 
Miejsce :          Stadion miejski i okolica, Karviná-Ráj 
 
Zgłoszenia :    na http://karvinskyaquatlon.eu/silvestrovsky-beh/ 

elektronicznie do 30.12. albo na miejscu w biurze 
zawodów 

Bieg główny: Każdy startujący otrzyma od 8:30 do 9:45 numer 
startowy i zapłaci wkład 100 Kč 
Poczęstunek sylwestrowy w cenie, będzie 
wydawany w restauracji Sportklub  
Wręczenie nagród przed czy w reatauracji 

Biegi dzieci: prezentacja tak samo od 8:30 do 9:45, opłata 
startowa nie będzie pobierana 
 

Opis trasy :  biegnie się po wyznaczonej trasie koło objektu 
PZKO, MHD č. 4, farmy Karviná, restauracji 
Štěrba, przystanku MHD przy byłych koszarach i z 
powrotem, w niektórych miejscach jest teren silnie 
pofałdowany 

Biegi dzieci: odbędą się w pobliskim parku 
Kategorie:     mężczyźni do 39 lat, mężczyźni 40-49 lat, 

mężczyźni nad 50 lat,  kobiety OPEN 
 
Biegi dzieci: Rocznik 2004 i młodsi, roczniki 1999 - 2003  

Dla dzieci odbędzie się bieg w pobliskim parku, a także gry i zabawy po 
zakończeniu biegów. 
 
Organizatorzy:     dyrektor zawodów:     Krhovják Eduard  
 sędzia główny:    Owczarzy Tomáš 

starter:                 Kostrzewa Edmund 
biegi dla dzieci: Jakub Pospíšil 

 
Nagrody:            każdy uczestnik biegu głównego otrzyma dyplom 

uczestnictwa, zwycięzca każdej kategorii puchar, 
pierwsi trzej zawodnicy w każdej kategorii dyplom, 
nagrodę pieniężną i rzeczową; dla dzieci będą 
przygotowane nagrody rzeczowe i medale 

 
Rekord trasy :   Damian Zawierucha (Polska) 2010 czasem 33:43 
 
Uwaga:    Zawodnicy startują na własne ryzyko i 

odpowiadają za swój stan zdrowotny, biegnie się w 
normalnym ruchu drogowym, według przepisów 
lekkiej atletyki i regulaminu zawodów 
 

Zawody, które nasz klub organizuje w roku 2014: 

13.5.      31. Rocznik Jäklackiej godzinówki w Havířovie godzina 17:00  

11.7.   11. Rocznik Miejskiego Biegu Karwiną  godzina 17:00 

25.7.      30. Rocznik Biegu na Łysą Górę                            godzina 15:00  

31.12.    32. Rocznik Biegu Sylwestrowskiego na 10 km     godzina 10:00


