Tělovýchovná jednota Jáchymov
pořádá 61. ročník přespolního běhu

OKOLO PANORAMY
Místo konání:

Jáchymov , fotbalový stadion Panorama

Termín:

neděle 8.10.2017

Přihlášky:

Zaslat do pátku 6.10.2017 e-mailem na mficenec@seznam.cz,
nebo přes formulář https://drive.google.com/open?id=1SptjbbpqFRV06Y2FIjUtGfOcJv5-J7asq1IvcaW7dW0
nebo na místě před závodem.
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození a klubovou příslušnost závodníka.
Případné další informace na tel. 777 82 64 63.

Prezentace:

Před závodem dle časového harmonogramu v kanceláři závodu na stadionu.

Kategorie a tratě:










Mrňousové (kluci, holky do r. 2012)
Benjamínci (kluci, holky roč. 2010-2011)
Předžáci, předžákyně (roč. 2008-2009)
Žáci, žákyně mladší (roč. 2006-2007)
Žáci starší (roč. 2004-2005)
Žákyně starší (roč. 2004-2005)
Dorostenci mladší (roč. 2002-2003)
Dorostenky mladší (roč. 2002-2003)

Předpokládaný
časový
harmonogram:



od 8:30




10:00
cca. 11:45



cca. 13:00

- 210 m
- 370 m
- 450 m
- 900 m
- 2150 m
- 1250 m
- 3300 m
- 2150 m











Dorostenci starší (r.2000-2001) - 7200 m
Dorostenky starší (r.2000-2001) - 3300 m
Ženy I. (roč. 88 - 99)
- 3300 m
Ženy II. (roč. 78 - 87)
- 3300 m
Ženy III. (roč. 77 a starší)
- 3300 m
Muži I. (roč. 78 - 99)
- 7200 m
Muži II. (roč. 68 - 77)
- 7200 m
Muži III. (roč. 58 - 67)
- 7200 m
Superveteráni (roč. 57 a starší) - 7200 m

- prezentace, dodatečné přihlášky, vydávání startovních čísel
- nejpozději ½ hodiny před startem kategorie
- start 1. kategorie – nejmladší děti, další kategorie následují průběžně
- společný start kategorií na trati 7200m
- následně vyhlášení výsledků žákovských kategorií
- vyhlášení výsledků ostatních kategorií

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit harmonogram a organizaci závodu podle aktuálních podmínek.
Aktuální informace a výsledky závodů najdete na facebooku Běh okolo Panoramy
(https://www.facebook.com/events/1453784174658890).
Startovné:




Děti, žactvo
Dorost, dospělí

Technická
ustanovení:





Vyhlášeni budou první 3 závodníci v každé kategorii.
Každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí
Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům závodů.

Organizační výbor:




ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:

40 Kč
60 Kč

Michal Ficenec
Lucie Ficenecová

Michal Ficenec, TJ Jáchymov
Závod je součástí seriálu

