
ATLETICKÝ KLUB AC SLOVAN LIBEREC, o.s.

AKCE JE SPONZOROVÁNA MAGISTRÁTEM MĚSTA LIBERCE

pořádá

45. ročník  SILNIČNÍHO BĚHUSILNIČNÍHO BĚHU

start na Městském stadionu (Jeronýmova ulice v Liberci)

neděle 26. června 2011 
od 10 hod.

Další atletické závody, které pořádá AC SLOVAN LIBEREC, o.s.
v roce 2011:

Sobota 5. listopadu 2011 
BĚH NA ČESKOU CHALUPU
Liberec - Lidové sady

41. ročník tohoto tradičního běhu začíná v 10 hodin. Start všech kategorií 
a tratí je v Lidových sadech u konečné stanice tramvaje. Cíl je v Rufolfově 
před křižovatkou silnic. Délka tratě je 2,5 km s převýšením 246 m. 

Úterý 27. prosince 2011
SILVESTROVSKÁ HALA CHODCŮ
Jablonec nad Nisou

Závody začínají ve 14 hodin ve sportovní hale na stadionu Střelnice 
v Jablonci nad Nisou. Na pořadu je mimo jiné i běh na 12 minut pro 
všechny věkové kategirie a řada dalších rámcových závodů

Informace: AC Slovan Liberec, o.s., Jeronýmova 570/22, 460 07 
Liberec

 tel.: 489 201 227
 e-mail: atletika.lib@volny.cz

Srdečně zveme všechny příznivce atletiky nejen na tyto závody   
AC Slovan Liberec, o.s.

LIBERECKÝ PŮLMARATON
aa  LIDOVÝ BĚHLIDOVÝ BĚH

Sazba a tisk: KB Barko, s.r.o.

prodejna pro běžce a lyžaře
Salomon - new balance - Craft



ROZPIS

45. ROČNÍKU SILNIČNÍHO BĚHU

LIBERECKÝ PŮLMARATONLIBERECKÝ PŮLMARATON

• Pořadatel: Atletický klub AC Slovan LIberec, o.s.

• Datum: nedělě 26. června 2011

• Místo: start na Městském stadionu, Jeronýmova ulice v Liberci

• Start: 10.00 hodin

• Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky Českého atletického svazu 
a zásad tohoto rozpisu. Všichni závodníci startují na vlastní 
nebezpečí, musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší 
1 roku, jsou povini dodržovat pravidla silničního provozu 
a řídit se pokyny pořadatelů na trati.

• Kategorie: I. muži 20 - 39 let  ročníky 1972 - 1991
 II. muži 40 - 49 let  ročníky 1962 - 1971
 III. muži 50 - 59 let  ročníky 1952 - 1961
 IV. muži nad 60 let  ročníky 1951 a starší
 V. ženy   ročníky 1991 a starší
 VI.  lidový běh bez rozdílu věku 2 kola

• Popis tratě: start na dráze atletického oválu, běží se po inlajnové dráze, 
povrch asfalt, 15 okruhů, cíl na dráze atletického stadionu, 
profi l tratě zvlněný

• Přihlášky: V den konání závodu v závodní kanceláři na tribuně stadionu 
od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek je v 9.30 hod.

• Startovné: 50 Kč

Kateřina Nohýnková
hlavní rozhodčí

Ivana Troníčková
ředitel závodu

• Šatny: Převlékárny budou k dispozici společně se sprchami na 
tribuně. Pořadatel neodpovídá za případné ztráty. Zá-
vodníci si mohou cenné věci uložit v závodní kanceláři 
u pořadatele.

• Ceny: Nejlepší závodníci v kategoriích mužů a žen (absolut-
ně) obdrží věcné ceny:

 
 
• Občerstvení: Osvěžovací a občerstvovací stanice bude umístěna na 

terase po 5. okruhu.

• Informace: AC Slovan Liberec, o.s., Jeronýmova 570/22, 460 07 
Liberec

 tel.: 489 201 227
 e-mail: atletika.lib@volny.cz


