5.

Slavnostnívyhlášenía předávánícen.
Vyhlášeníproběhne na sále v restauraci „na křižovatce“
pro kategorii dětído 6 let dříve (po 10hod) ostatní
kategorie dětía dospělých po doběhnutíposledního
závodu.
Všichni závodníci žákovských kategoriíobdržívěcné
ceny a diplom plus prvnítři závodníci i medaile.
Prvních 5 závodníků z každé kategorie dospělých a
juniorů obdržívěcné ceny a diplom.
Celkový vítěz v kategorii mužů a celková vítězka v
kategorii žen obdržíprémii pro vítěze

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LUKAVICE
VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
pořádá

30. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU

K
C
Ý
I
V
K
A
A
K
H
U
A
L
N
O
é
st Velk
á
č
u
So

ceny východočeské oblasti v

start dětí do 6 let
9.30 hod.

Na požádáníu presence bude výsledková listina
po závodě zaslána poštou za poplatek 10Kč nebo emailem
zdarma.

start dětí do 10 let
10.00 hod.

bězíc
h.

Bìží se po trati dlouhé 7 km
(ženy 3,5 km)
Tra pro mládež - nejmladší 350 m,
mladší 770 m a starší 2 km.

start dětí do 15 let
10.20 hod.
start juniorů, žen a mužů
10.50 hod.

Konec prezence 15 min.
před startem každé kategorie

Tìšíme se na vaši úèast a budeme rádi,
když pozvete i své pøátele.

Neděle 11. zá ří 2016

PODMÍNKY ZÁVODU

Váženíbìžci
Již po 30. poøádá TJ Sokol Lukavice ve spolupráci
s Obecním úøadem v Lukavici silnièníbìh

1.

Závodíse podle platných pravidel atletiky. Závodníci jsou
povinni dodržovat pravidla silnièního provozu a startujína
vlastnínebezpeèí.

O LUKAVICKÝ KAHAN

2.

Startovat mohou všichni øádnì pøihlášenízávodníci, kteøí
se vèas prezentovali. Konec presence je 15min před
startem dané kategorie. Kategorie dětído 6 let startuje
v 9:30, děti do 10let startujív 10:00, děti do 15let v 10:20
a kategorie dospělých v 10:50

3.

Kategorie:
chlapci do 6 let
dívky do 6 let
chlapci do 10 let
dívky do 10 let
chlapci do 15 let
dívky do 15 let
junioøi
muži do 34 let
muži 35 až 44 let
muži 45 až 54 let
muži 55 až 65 let
muži 65 a více let
ženy do 34 let
ženy 35 a více let

Bìžíse po trati dlouhé 7 km (ženy 3,5 km) pøevážnì
po asfaltových komunikacíh. Tra pro mládež - nejmladší350 m,
mladší770 m a starší2 km.
MÍSTO:
DATUM:
START:

OÚ Lukavice u Chrudimì
11. záøí2016
9.30 hod. nejmladší10.00 hod. mládež,
10.50 dospìlí. Konec prezence 15 min.
před startem každé kategorie
PØ IHLÁ ŠKY:
na adresu:
JiříČechlovský, 538 21 Lukavice 87
Tel: 777 835 206, jiri.cechlovsky@post.cz
nebo v den závodu
STARTOVNÉ :
50,- Kè se hradípøi prezentaci
úèastníci startujína vlastnínáklady
úèastníci žákovské kategorie startovné
neplatí
OBÈ ERSTVENÍ: zajištěno v restauraci „na křižovatce“
PREZENCE:
v budovì OÚ Lukavice od 8.00 do 10.40 hod.
ZDRAVOTNÍ
SLUŽ BA:
zajištěna

4.

roèník 2010 - 2016
roèník 2010 - 2016
roèník 2006 - 2009
roèník 2006 - 2009
roèník 2001 - 2005
roèník 2001 - 2005
roèník 1998 - 2000
roèník 1982 - 1997
roèník 1972 - 1981
roèník 1962 - 1971
roèník 1952 - 1961
roèník 1951 a méně
roèník 1982 - 2000
roèník 1981 a méně

Závod se bìžízvlnìným terénem, tra závodu je usmìrnìna
poøadateli.

