BĚH CVIKOVEM - 67. ročník
Neděle 12. září 2021
Kategorie závodu:
1. chlapci ročník 2014-2015
2. dívky ročník 2014-2015
3. chlapci ročník 2012-2013
4. dívky ročník 2012-2013
5. chlapci ročník 2010-2011
6. dívky ročník 2010-2011
7. ml. žáci
2008-2009
8. ml. žákyně
2008-2009
9. st. žáci
2006-2007
10. st. žákyně
2006-2007
11. chlapci r. 2016 a ml.
12. dívky r. 2016 a ml.
13. dorostenci 2004-2005
14. dorostenky 2004-2005
15. junioři 2002-2003
16. juniorky 2002-2003
17. muži do 39 let
18. muži od 40 let
19. ženy do 35let
20. ženy od 36 let

300 m 9.00 h.
300 m 9.05 h.
500 m 9.10 h
500 m 9.15 h.
500 m 9.20 h.
500 m 9.25 h.
500 m 9.30 h.
500 m 9.35 h.
700 m 9.40 h.
700 m 9.45 h.
100 m 9.50 h.
100 m 9.55 h.
900 m 10.00 h.
900 m 10.00 h.
2300 m 10.10 h.
2300 m 10.10 h.
4300 m 10.25 h.
4300 m 10.25 h.
4300m 10.25 h.
4300 m 10.25 h.

Memoriál ing. J. Hrona - 15000 m
Start hlavního závodu je v 11.00 hodin
21. muži do 39 let
22. muži od 40 do 49 let
23. muži od 50 do 59 let
24. muži od 60 do 69 let
25. muži od 60 do 69 let (jeden okruh-7500 m)
26. muži nad 70 let
27. muži nad 70 let (jeden okruh-7500m)
28. ženy do 35 let
29. ženy od 36 let
30. ženy od 36 let (jeden okruh-7500 m)

Organizační pokyny:
Pořadatel si vyhrazuje při malé účasti závodníků v některé z kategorií tyto spojit a urychlit tak
časový plán závodů.
Společně startují dorostenci a dorostenky, junioři a juniorky, mílaři a mílařky, vytrvalci a
vytrvalkyně na jeden i dva okruhy.
Startovné činí 50,- Kč a vztahuje se pouze na dospělé kategorie.
Začátek „Běhu Cvikovem“ je v 9.00 hodin a jednotlivé kategorie startují dle uvedeného rozpisu.
Přihlášky ke startu se podávají v den závodu od 7,30 h do 8,30 h hodin žactvo, do 9,30 h hodin
dorost a do 10.00 hodin dospělí. Pro usnadnění závodu a urychlení prezentace vás prosíme
výhradně využít elektronického přihlášení na stránkách www.behcvikovem.cz, v tomto případě
si pouze po nahlášení jména vyzvednete startovní číslo s čipem ve škole na adrese
NERUDOVA 300 a nemusíte již na místě vyplňovat přihlášku.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, je vhodné mít u sebe kartičku pojištěnce.
POZOR ZMĚNA: I prezentace nejmladších kategorií bude ve škole na adrese NERUDOVA 300
od 9.10 do 9.30 hodin, kde i tito závodníci obdrží startovní číslo s čipem. Na stejné adrese
budou zajištěny i šatny.
Doprovod závodníků v jednotlivých kategoriích mimo závodu na 100 m (na kole apod.) není
POVOLEN!
Ceny pro nejlepší závodníky budou předávány při vyhlášení výsledků po ukončení jednotlivých
kategorií průběžně na náměstí před Městským úřadem.

Mgr. Miroslav Novotný , ředitel závodu

Petr Vrabec, za organizační výbor

