
                                                                     

BĚH MORAVSKÝM KRASEM

Dne:  Sobota 16. září 2017
Místo:  Sloup v Moravském krasu
Ročník:  53.
Poháry:
Délka hlavní tratě:  12,2 km
Povrch:  Silnice a lesní cesty
Popis trati:  Od Sloupské školy po silnici k hotelu Broušek,   

 dále po lesní cestě na horní můstek Macochy a zpět 
Další informace o závodě:  Zpestřením trati je výběh 144 schodů s dolního  

 můstku na horní
Kategorie:  J,M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV,ŽV2

 + dětské závody
Čas prezentace:  Preferována registrace na www.oblblansko.cz

 Případně na místě od 13,15 hodin
Místo prezentace:  Sloup, hřiště základní školy
Čas startu:  Dětské závody od 13,30 hodin (dle rozpisu)

 Hlavní závod 15,00 hodin
Místo startu:  Sloup, hřiště základní školy
Startovné na místě:  50 Kč
Odměny:  Finanční a věcné
Počet startujících celkem:  148 v roce 2016 (včetně dětí)
Mužský rekord:  40:31 min, Filip Ospalý (2009)
Ženský rekord:  48:01 min, Ivana Martincová (2000)
Poslední vítěz muži:  Tomáš Steiner
Poslední vítěz ženy:  Lenka Jančaříková
Webové stránky:

Kontakt : Pavel Svoboda, telefon 723 937 113
Jiné : Doprovodný program – Medový jarmark



TJ SLOUP a ZŠ ve Sloupě uspořádají v sobotu 16. září 2016 

53. ročník běhu Moravským krasem

na trati Sloup - Macocha - Sloup
délka tratě 12,2 km

Program běhu na hřišti základní školy:

od 1315 hod  - průběžná registrace k dětským závodům

K dané kategorii je třeba se přihlásit nejpozději 15 minut před startem.

Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození bez ohledu na
to, zda již věku před závodem dosáhl nebo teprve dosáhne v daném roce.

od 1330 hod  - 1000 m - starší žáci a žákyně (ročník  2002, 2003)     
od 1345 hod  -  800 m  - mladší žáci a žákyně (ročník  2004, 2005)
od 1400 hod  -  600 m  - přípravka starší žáci a žákyně (ročník 2006, 2007)
od 1410 hod  -  300 m  - přípravka mladší žáci a žákyně (ročník 2008, 2009)
od 1420 hod  -  100 m  - nejmladší žáci a žákyně (ročník  2010 a mladší)
od 1430 hod  -  vyhlášení výsledků dětských závodů
od 1500 hod  -  start hlavního závodu
od 1540 hod  -  doběh prvního závodníka hlavního závodu
od 1645 hod  -  vyhlášení výsledků hlavního závodu

Všechny příznivce běhu  zvou pořadatelé!!!
Doprovodný program:

od 1300 hod  - v areálu u kulturního domu  9. Sloupský  medový jarmark

       Výsledky závodu a fotografie budou uvedeny na www.sloup.info
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