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Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf

                           a oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf

pořádají

   SILVESTROVSKÝ  BĚH  VARNSDORFEM    52. ročník

          a Cyklistický závod horských kol     21. ročník

Místo a čas: Náměstí Dr. Edvarda Beneše, 31.12.2016, dále dle rámcového časového pořadu

Přihlášky: v závodní kanceláři nejpozději do 9 hodin běhy do 800 m .Ostatní 30 min. před vl.kategorií.

Závodní kancelář, šatna a občerstvení pro závodníky (čaj, chléb, guláš) ve školní jídelně.

Sprchy a šatny k dispozici v Sokolovně.

Startovné: 

Ředitel závodu : Zbyněk Šimák

Hlavní rozhodčí: Rudolf Synek

Každý přihlášený zodpovídá za svůj zdravotní stav. Lékařská služba ČČK Varnsdorf

Rámcový časový pořad:

09:30 Benjamínci dívky/ hoši roč. Od 2011 50 m

Školáci dívky /hoši roč. 2009-2010 100 m

Přípravka dívky/ hoši roč. 2007-2008 300 m

Nejmladší žactvo dívky/ hoši roč. 2005-2006 600 m

Mladší žákyně dívky roč. 2003-2004 600 m

Mladší žáci roč. 2003-2004 800 m

Starší žákyně roč. 2001-2002 800m

10:00 Vyhlašování výsledků, ocenění špice

10:15 St.žáci roč. 2001-2002 1650m

Mílaři OPEN žactvo-dospělí 1 650 m

10:25 Mílařky OPEN žákyně-dospělé,veteránky 1 650 m

10:40 Cyklistický závod všechny kategorie počet okruhů 2,5 km upřesní pořadatel

11:30 Hlavní závod OPEN ženy do roč. 1982 5000m

od roč. 1981 5000m

muži  do roč.1977 5000m

roč.1978 -67 5000m

roč. 1968 -57 5000m

roč.1958 - 5000m

Vyhlašování výsledků, ocenění špice

10:00 Hod válečkem – vložený závod ženy všeho věku do dálky cíl neurčen

11:00 Hod kládou těžkou muži co unesou do dálky nepřehánět

Pořadatelé uvítají dobrou náladu potvrzenou širokým úsměvem. Naše silvestrovské dopoledne má  uvolnit

dostatečné množství endorfinu pro večerní bujarou zábavu.  Připomínáme, že rok se láme s půlnocí. Není

tedy nutné začínat s nalámáním již před obědem. Do roku 2017 přejeme všem zapojeným i zúčastněným

pevné zdraví, kopu štěstí a svěžesti. Uděláte nám radost, sejdete-li se u nás opět o Silvestru 2017

on-line přihláška - běhy dospělí, junioři, dorost  60 Kč, ostatní 0 Kč, cyklistika dospělí, junioři 60 Kč

starty přihlášené na místě - dospělí, junioři, dorost 100 Kč, ostatní 50 Kč
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