38. ročník
13. ročník memoriálu Jindry Fiedlera
Prachatice 26.12.2017, Městský stadion
HLAVNÍ ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ JIHOČESKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2017

Pořadatel:

TJ Tatran Prachatice, oddíl atletiky a Sportovní zařízení Prachatice, Město Prachatice

ČASOVÝ POŘAD

Datum konání: 26.12.2017 v 10:00 hodin
Sponzoři:

Místo konání:

Město Prachatice, Memfis CZ - inkasní kancelář, Malířství Pavel Tisoň, ABC učebnice, Potraviny Beer,
ODYS Prachatice, Jindřich Parus – voda, plyn, topení,
Flop Raušer, DECATHLON, Window holding, Šumavský pramen, PROPOM, ZEFA Volary, NEUK Vlachovo
Březí, Milan Kučera, Pivovar Prachatice
Městský stadion Prachatice

Ředitel závodu: Jan Kocourek
Přihlášky:

5 a 10 km: elektronicky na adresu
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1202
do 25.12.2017 do 20:00 h. nebo v omezeném množství na místě v den závodu 09:00-10:30 h., kdy bude i
prezentace; dětské a mládežnické kategorie na místě
v den závodu 08:30-09:45 h.

Startovné:

závod na 5 a 10 km: 100,- Kč registrace přes web, přihlášky na místě 150,- Kč,
ostatní kategorie: 20,- Kč

08:30 hodin - prezentace
10:00 hodin - start 1. kategorie
rodiče s dětmi do 4 let ročník 2013 a ml.
rodiče s dětmi 5-6 let ročník 2012 - 11
přípravka chlapci a děvčata ročník 10 - 09
přípravka chlapci a děvčata ročník 06 - 08
mladší žáci a žákyně ročník 03 - 05
starší žáci a žákyně ročník 01 - 02

100 m
100 m
200 m
300 m
1000 m
3000 m

11:00 hodin - start hlavní hlavního a vloženého hobby závodu
dorostenci a dorostenky 99 – 00
10 km
muži A: 19 – 39 let (ročník 98 – 78)
10 km
muži B: 40 – 49 let
(ročník 77 – 68)
10 km
muži C: 50 – 59 let
(ročník 67 – 58)
10 km
muži D: nad 59 let (ročník 1957 a st.)
10 km
ženy: 19 - 34 let (ročník 1998 - 83)
10 km
ženy: 35 a více let (ročník 1982 a st.)
10 km
muži a dorostenci hobby (ročník 2000 a st.)
5 km
ženy hobby a dorostenky (ročník 2000 a st.)
5 km

Šatny:

v tribuně stadionu, teplé sprchy

Výsledky:

do 30 minut po ukončení závodu

Do 30 min. po doběhu vyhlášení výsledků.

Popis trati:

hlavní závod: asfaltová silnice, start společný pro
všechny kategorie před Městským stadionem, závod
na 10 km je obrátkový s převýšením 176 m

Oficiální výsledky a fotky ze závodu budou vyvěšeny na internetu na
stránkách Jihočeského běžeckého poháru:

vložený hobby závod: asfaltová silnice, start společný pro všechny kategorie před Městským stadionem,
závod na 5 km je obrátkový s převýšením 68 m
Upozornění:

nebude požadována lékařská prohlídka, každý závodí na vlastní nebezpečí

http://www.jihoceskybezeckypohar.cz
náš partner pro časomíru a
zpracování výsledků: SPORTSOFT TIMING
wwww.sportsoft.cz

