Propozice k závodu

Běh Javorkou - 26. ročník
Pořadatel závodu
Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.

Datum závodu
Sobota 23. 4. 2022

Místo konání a startu
Česká Třebová, park Javorka, GPS: 49.8990422N, 16.4370706E

Přihlášky, prezentace, výdej startovních čísel
Registrovat do závodu se lze předem prostřednictvím on-line formuláře dostupném na
www.akiscarex.cz/zavody/beh-javorkou/ za zvýhodněné startovné. Ukončení on-line

registrace je 21. dubna 2022 ve 12:00 hod. Prezentace nebo přihlášení v den závodu je ve
stanu u Hudebního pavilonu od 8.30 do 11:00 hodin, uzávěrka přihlášek vždy 15 minut před
startem kategorie! Štafety se přihlašují pouze na místě v den závodu. Při přihlášení na místě je
nutné odevzdat vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek. Závodníci dětských a mládežnických
kategorií mohou startovat pouze v příslušné kategorii. Účast v týmové štafetě je bez omezení.

Délky a barvy tratí
200 m oranžová
350 m žlutá
450 m zelená
900 m modrá
1200 m červená

Startovné
Kategorie dospělých pro předem přihlášené 100 Kč a pro přihlášené na místě 150 Kč.
Dětské kategorie pro předem přihlášené 25 Kč a pro přihlášené na místě 50 Kč.
Týmová štafeta 50Kč.

Start závodu
9:30 – 12:00 hod. dle časového rozpisu

Webové stránky závodu
www.akiscarex.cz/zavody/beh-javorkou/

Trať závodu
Trať závodu je okruhová a vede po zpevněných parkových cestách s dlážděným nebo
šotolinovým povrchem. Profil je zvlněný, střídá se mírné stoupání a klesání. Na okruhu je řada
zatáček. Použití treter není možné.

Kategorie
Chlapci 5 let 2017 a mladší

Junioři 18-19 let

Děvčata 5 let 2017 a mladší

Juniorky 18-19 let

Chlapci 6-7 let 2015-16

Ženy A 20-34 let

Děvčata 6-7 let 2015-16

Muži A 20-39 let

Nejmladší žáci I 8-9 let 2013-14

Ženy B 35-44 let

Nejmladší žákyně I 8-9 let 2013-14

Muži B 40-49 let

Nejmladší žáci II 10-11 let 2011-12

Ženy C 45-54 let

Nejmladší žákyně II 10-11 let 2011-12

Muži C 50-59 let

Mladší žáci 12-13 let 2009-10

Ženy D 55 let a starší

Mladší žákyně 12-13 let 2009-10

Muži D 60-69 let

Starší žáci 14-15 let 2007-08

Muži E 70 let a starší

Starší žákyně 14-15 let 2007-08
Dorostenci 16-17 let 2005-06
Dorostenky 16-17 let 2005-06
Týmová štafeta 4x450m, ve štafetě min. 2 dívky, účast není omezena věkem, každý člen
běží jeden okruh 450m.

Týmová štafeta
Je určena pro všechny, kteří si domluví tým. Účast není věkově omezena. Jedná se o
čtyřčlennou smíšenou štafetu, jejíž součástí jsou minimálně 2 dívky. Každý člen štafety absolvuje
trať 450m se štafetovým kolíkem, který předává ve vymezeném prostoru dalšímu běžci.
Stanovení pořadí běžců je na taktice týmu.

Vyhlášení výsledků a ceny
V kategoriích dětí a mládeže proběhne vyhlášení výsledků v 10:50 hodin. Věcnou cenu, diplom a
medaili obdrží závodníci na 1. – 3. místě.
Vyhlášení výsledků hlavního závodu proběhne po skončení týmové štafety v cca 12:30 hodin.
V jednotlivých kategoriích věcnou cenu obdrží závodníci na 1. – 3. místě.
Finanční cenu obdrží prvních 5 závodníků v absolutním pořadí mužů a žen.
Oceněna bude také závodnice, respektive závodník, který překoná traťový rekord.
Rozdělení finančních cen:
Ženy a muži v celkovém pořadí

600, 500, 400, 300, 200 Kč

Prémie za traťový rekord

500 Kč

Při neúčasti závodníka na vyhlášení cena propadá ve prospěch pořadatele.

Traťové rekordy
Stránská Adéla

AK ISCAREX Česká Třebová

20.4.2019

21:08

Kovář Jáchym

TJ Dukla Praha

20.4.2019

18:18

Časový rozpis
kategorie

ročník

trať

čas startu

chlapci

6 - 7 let

350 m

9:30

dívky

6 - 7 let

350 m

9:35

nejml. žákyně I.

8 - 9 let

450 m

9:40

nejml. žáci I.

8 - 9 let

450 m

9:45

nejml. žákyně II.

10 - 11 let

900 m

9:50

nejml. žáci II.

10 - 11 let

900 m

9:55

chlapci

5 let a mladší

200 m

10:00

dívky

5 let a mladší

200 m

10:05

žákyně ml.

12 - 13 let

1200 m

10:10

žákyně st.

14 - 15 let

1200 m

10:10

dorostenky

16 - 17 let

1200 m

10:10

žáci ml.

12 - 13 let

1200 m

10:10

žáci st.

14 - 15 let

2400 m

10:20

dorostenci

16 - 17 let

2400 m

10:20

I. blok vyhlášení výsledků

hlavní závod

10:50

Jři, MA, MB, MC, MD,
6000 m
ME Jky, ZA, ZB, ZC, ZD

týmové štafety

11:20

4x450 m 12:00

II. blok vyhlášení výsledků

12:30

Doplňující informace a upozornění
K převlékání, lze využít vyhrazený prostor v označených stanech. Za odložené věci pořadatelé
neručí. Toalety jsou k dispozici v restauraci Javorka.

Kontakt
Aleš Stránský
Tel.: 724 213 134
E-mail: akiscarex@gmail.com

