


DĚČÍN                  21.listopadu 2021

KONKORDIA Děčín

ve spolupráci s SDH Křešice

pořádají

Běh na Chlum
27.ročník

KK



   POŘADATEL : KONKORDIA Děčín z.s.

   PODPORA  : SDH Křešice

   DATUM KONÁNÍ                 : 21.listopadu 2021

   MÍSTO KONÁNÍ : Děčín - Křešice

  před hasičskou zbrojnicí v Děčíně - Křešicích (GPS 50.7518192N, 14.2006406E)

   PŘIHLÁŠKY : pro ty kteří nechtějí čekat při prezentaci doporučujeme on-line přihlášku 

přes web www.konkordia-decin.cz

za zvýhodněné startovné do 19.listopadu 2021 do 15.00

   PREZENTACE : od 08.30 v hasičské zbrojnici v Děčíně - Křešicích, poslední prezentace 

 30 minut před startem kategorie

   STARTOVNÉ : dospělí 100,-Kč, mládež 70,-Kč, dětské kategorie ZDARMA

  pro přihlášky on-line - dospělí 70,-Kč, mládež 50,-Kč

   TRAŤ : hlavní závod cca 8 km nahoru k rozhledně na Chlumu a zpět, převýšení

370m, povrch střídavě lesní cesty a asfalt, dětské tratě od

100m po asfaltových cestách

   KATEGORIE : vše - od nejmladších dětí po veterány

   START : první závod v 09.30, hlavní závod v 11.00

   CENY : diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii

   OBČERSTVENÍ : zajištěno v cíli pro všechny závodníky

   POJIŠTĚNÍ : závodníci, jejich doprovod, funkcionáři a  diváci se zúčastňují závodů na

  vlastní nebezpečí a náklady; organizační výbor doporučuje každému vlastní 

  úrazové pojištění

    UBYTOVÁNÍ : možno zajistit po telefonické nebo e-mailové dohodě

    INFORMACE : na e-mailu nebo telefonicky 

Luboš Přibyl - 770146536

e-mail : konkordiadc@gmail.com

Za organizační výbor Luboš Přibyl

ředitel závodu

PROPOZICE

Běh na Chlum 
27.ročník

Děčín                                     21.listopadu 2021

   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ



KATEGORIE ROČNÍK TRAŤ POPIS TRATĚ ČAS STARTU

děti do 3 let 18 a ml. cca 100m rovinka 9:30

děti do 5 let 16-17 cca 200m rovinka 9:35

žákyně do 7 let 14-15 630 m 1 malý okruh 9:50

žáci do 7 let 14-15 630 m 1 malý okruh 9:50

žákyně do 9 let 12-13 630 m 1 malý okruh 9:50

žáci do 9 let 12-13 630 m 1 malý okruh 9:50

žákyně do 11 let 10-11 1260 m 2 malé okruhy 10:05

žáci do 11 let 10-11 1260 m 2 malé okruhy 10:05

žákyně mladší 08-09 2400 m 1 velký okruh 10:25

žáci mladší 08-09 2400 m 1 velký okruh 10:25

žákyně starší 06-07 2400 m 1 velký okruh 10:25

žáci starší 06-07 2400 m 1 velký okruh 10:25

dorostenky 04-05 8000 m Chlum 11:00

dorostenci 04-05 8000 m Chlum 11:00

juniorky 02-03 8000 m Chlum 11:00

junioři 02-03 8000 m Chlum 11:00

muži do 39 let 82-01 8000 m Chlum 11:00

ženy do 39 let 82-01 8000 m Chlum 11:00

muži do 49 let 72-81 8000 m Chlum 11:00

muži do 59 let 62-71 8000 m Chlum 11:00

ženy do 59 let 62-81 8000 m Chlum 11:00

muži do 69 let 52-61 8000 m Chlum 11:00

ženy veteránky 61, a st. 8000 m Chlum 11:00

muži veteráni 51 a st. 8000 m Chlum 11:00

Naši partneři :

Výsledkový servis na :

www.konkordia-decin.cz

nebo

www.behej.com

ČASOVÝ ROZPIS KATEGORIÍ
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