
Sbor dobrovolných hasičů Rohatec

v prostoru KD Rohatec

dětské kategorie v prostoru před KD Rohatec

hlavní závod - 2 okruhy á 4,5 km, ženy a muži 70 - 1 okruh

120 Kč / 5 eur - JUNDOR a dětské kategorie neplatí

Závodí se podle pravidel MSBP 2022 a tohoto rozpisu

1 9:00 přípravka - holky 2011-2012 500 m

2 9:05 přípravka - kluci 2011-2012 500 m

3 9:15 mladší žákyně 2009-2010 600 m

4 9:20 mladší žáci 2009-2010 600 m

5 9:30 starší žákyně 2007-2008 800 m

6 9:35 starší žáci 2007-2008 800 m

7 9:45 mladší přípravka - holky 2013-2014 300 m

8 9:50 mladší přípravka - kluci 2013-2014 300 m

9 10:00 mladší  holky 2015-2016 200 m

10 10:05 mladší  kluci 2015-2016 200 m

11 10:15 nejmladší  holky 2017-2021 70 m

12 10:20 nejmladší  kluci 2017-2021 70 m

13 10:30 veřejný štafetový běh 4 x 300 m 1921-2021 1200 m

14 dorostenky 2005-2006 1500 m

15 dorostenci 2005-2006 1500 m

16 juniorky 2003-2004 1500 m

17 junioři 2003-2004 1500 m

18 muži 2002-1983 9 km

19 muži 40 1982-1973 9 km

20 muži 50 1972-1963 9 km

21 muži 60 1962-1958 9 km

22 muži 65 1957-1953 9 km

23 muži 70 1952 a starší 4,5 km

24 ženy 2002-1988 4,5 km

25 ženy 35 1987-1978 4,5 km

26 ženy 45 1977-1968 4,5 km

27 ženy 55 1967 a starší 4,5 km

Pořadatel:

11:15

hlavní rozhodčí

Pravidla:

Přihlášky:

Místo konání:

Startovné:

10:50

Antonín KoplíkTomáš Letocha
ředitel závodu

2022

sobota

7.5.
Rohatecká 9

28.ročník



PROPOZICE ZÁVODU:

Pořadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rohatec

Kontaktní osoba: Tomáš Letocha, mobil: 725 305 265, e-mail: tomlet@email.cz, web: www.hasici.rohatec.cz

Datum a místo konání: sobota 7. května 2022 v areálu před Kulturním domem v Rohatci

Závodní kancelář, prezence: v prostorách KD, otevřená od 8:00 hodin

Startovné: 120 Kč nebo 5 € za jednotlivce, 120 Kč nebo 5 € za celou štafetu, děti a mládež neplatí. V ceně startovného 
(mimo štafet) je zahrnuto občerstvení.

Popis trati: dětské kategorie ve standardních tratích na ul. Školní, JUNDOR po nové trati na přístaviště a zpět (1500 
m), hlavní závod po novém okruhu přes přístaviště, po protipovodňové hrázi a obcí zpět. Ženy 1 okruh – 4,5 km, muži 
2 okruhy – 9 km. Povrch trati – asfaltová silnice, zámková dlažba cyklostezky. Převýšení na 1 okruh - 19 metrů.

Dopravní omezení: závod probíhá na veřejných komunikacích s částečně omezeným provozem, cyklostezce

Šatny a ostatní zázemí: šatny v prostorách tělocvičny 50 m od místa startu, WC tamtéž a v prostorách KD, pořadatel 
neručí za odložené věci

Pravidla: Závodí se dle pravidel Moravsko-slovenského běžeckého poháru. Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za 
svůj zdravotní stav odpovídá sám závodník, za nezletilé a děti odpovídají rodiče nebo vysílající organizace.

Vyhlášení: Vyhlášení dětských kategorií se uskuteční bezprostředně po skončení příslušného závodu.
Vyhlášení hlavního závodu a doprovodného závodu (štafety) se uskuteční cca 30 minut po zveřejnění výsledků v 
prostorách před KD.

Mapa trati - hlavní závod:


