Závod do vrchu – Běh na Červeňák(3.ročník)
Typ závodu

Závod do vrchu

Pořadatel závodu

Jan Žalud – provozovatel historické rozhledny na Stříbrníku, Michal Guse a AK při
ZŠ Prokopa Holého Louny(Jan Hřích)

Ředitel závodu

Michal Guse

Telefon na ředitele závodu

+420776276514 nebo hl. rozhodčího, Jan Hřích-728843517

E-mail na ředitele závodu

michal.guse@gmail.com nebo janhrich@seznam.cz

Termín konání závodu

1.4.2017

Místo konání

Rozhledna Stříbrný vrch, Dobroměřice u Loun
start závodu – křižovatka – výpadovka na silnici Praha/Most u cedule značící
turistický chodník/stezku pro cyklisty (za Dobroměřicemi, směr Červeňák), cíl
závodu – vrchol Červeňáku (= Stříbrný vrch). Upozornění-vozidla ponechat u
železničního přejezdu za obcí Dobroměřice.

Čas zahájení prezentace

13:00

Čas ukončení prezentace

13:30

Čas startu závodu

14:00, žactvo od 14:30 pod vrcholem

Forma a délka závodu

Závod s hromadným startem do vrchu cca 1,5km, žactvo startuje pod kopcem –
nutné kopec vyjít

Výše startovného - symbolické

Roč. 2001 a starší 50,- Kč, děti 20,- Kč(start závodníka z žákovské kategorie na
trati 1,5km – 50,- Kč + možnost závodit i v žákovských kategorií bez
startovného)

Sdělení

Závod je součástí „LOUNSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2017“

Kategorie

Žactvo 2002 a mladší, ženy roč. 2001-1983, veteránky roč. 1982 a starší, muži
roč. 2001-1978, veteráni A, roč. 1977-1958, veteráni B roč. 1957 a starší

Čas vyhlášení výsledků

Ve dvou blocích, viz. časový pořad

Vyhlášení

1.-3.místo v kategoriích, v kategorii žactva budou vyhlášeni všichni závodníci

Ceny

Putovní pohár pro celkového vítěze a ceny dle možnosti pořadatele. V kategorii
žactva medaile a drobné ceny, dle možností pořadatele

Odkaz na mapu závodu

http://www.mapy.cz/#!x=13.797543&y=50.380150&z=14&t=s&q=dobrom%25
C4%259B%25C5%2599ice&qp=16.452358_50.153739_16.484700_50.164735_1
4&d=base_1716800_1

Časový pořad
14:00hodin – společný start veteránů, veteránek, mužů a žen, juniorů a juniorek, dorostenců a
dorostenek –1,5km

14:30hodin – start kategorií roč. 2012 a mladší – 40m
-start kategorií roč. 2011-2010 – 40m

14:45hodin – 1.blok vyhlášení výsledků
15:00hodin – start kategorií roč. 2009-2008 – 60m
15:05hodin – start kategorií roč. 2007-2006 – 80m
15:10hodin – start kategorií roč. 2004-2005 – 100m
15:20hodin – start kategorií roč. 2002-2003 – 100m
15:30hodin – 2.blok vyhlášení výsledků

