
44. ROČNÍK
LESNÍHO BĚHU MALÁ KŘIVOKLÁTSKÁ

Pořadatel:    Tělocvičná jednota SOKOL KŘIVOKLÁT
Podpora: Úřad  městyse  Křivoklát,  obecní  úřad  Roztoky,  župa  Budečská,  Česká

obec sokolská, firma TOLMAN a TOLMAN z Roztok, penzion U jelena,
restaurace Nad hradem, Lesy ČR a další místní podnikatelé a živnostníci

Zařazení: Běžecký  pohár  mládeže  v přespolním  běhu,  Pohár  běžců  Kladenska  a
Rakovnicka

Hlavní rozhodčí: Miroslav Vondra, Beroun

Datum konání:         5. listopad 2016

Místo konání:  Křivoklát – sportovní areál Kolečko
Ředitel závodu: Pavel Kašpar, Levín 116, 267 01 Králův Dvůr, mobil 602 381 220

internet: www.malakrivoklatska.cz    e-mail: kasparpavel@quick.cz

Prezentace:             v kanceláři závodu nejpozději 20 minut před startem své kategorie
Kancelář závodu: v den závodu od 8.30 hodin na sportovišti Kolečko
Startovné: v kategorii žáků a dorostenek zdarma

v kategorii dorostenců na 3000 m 20,- Kč

v kategorii mužů a žen na 6000 m 40,- Kč
v kategorii mužů a žen na 3000 m 20,- Kč

v kategorii družstev  zdarma
Ceny: *   1. až 10. kategorie - první tři závodníci obdrží diplom, medaili a věcnou cenu

*  11. až 20. kategorie – první tři závodníci obdrží diplom a věcnou cenu
*  21.  kategorie - bez diplomů a cen (pro meziklubovou soutěživost)
*  22.  a 23. kategorie - sladká odměna pro každého
*  Předpokládaná hodnota všech cen je 12000 Kč.

Pravidla:  soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Závodník startující ve své kategorii a
ještě  jednou  ve  vyšší  kategorii  se  ve  vyšší  kategorii  zúčastňuje  mimo  soutěž.  Pokud
v kategorii bude přihlášeno méně než tři závodníci, může být kategorie operativně sloučena
s jinou kategorií. Námitky se podávají do 15 minut po skončení jednotlivých běhů písemně
řediteli závodu s vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch
pořadatele. Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Občerstvení:   čaj a sušenky v ceně startovného, další je možné v areálu  sportoviště. Pro zahřátí a
možnost opékání vuřtů bude hořet venku tradiční táborák. K dispozici bude širší občerstvení,
posezení venku pod slunečníky a přístřešek proti nepřízni počasí.

Parkování:   na přístupové cestě ke Kolečku, u Obecního úřadu a u sokolovny. Dbejte základních
pravidel parkování, nestůjte před vjezdy do domu obyvatel ulice, ani na protější straně před
vjezdem (důvodem je úzká vozovka). V každém případě ponechte průjezd po celé délce místní
komunikace (sanitka). Nespoléhejte, že na poslední chvíli v těsné blízkosti areálu zaparkujete!
Parkování budou řídit pořadatelé.

Různé:  po doběhu žákovských kategorií bude ukázka historického šermu. Pobyt na sportovišti bude
zpestřovat hudba a mluvené slovo.


