
Sportovní klub nové MěSto na Moravě

pořádá 

neděle 27. června 2021  
(!odpoledne!)

areál vYSoČIna arEnY  
v novém Městě na Moravě

____________________

propoZICE
  

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY 



Startovné: ZDARMA
Přihlášky předem:  Pomocí přiloženého dokumentu (pouze pro kluby SLČR) do pátku 25. června 2020. 

Na email casomira@vysocina-arena.cz 
Přihlášky na místě:  V závodní kanceláři administrativní budovy SK (1. patro) od 15:00 do 16:00 hod. 

Start 1. kategorie: v 16:30
Formát startů:  Ročníky 2017 a mladší ve vlnách po 4 závodnících. Nevyhlašuje se, všichni závodníci 

obdrží v cíli sladkou odměnu za chrabrost!
 Od ročníku 2016 starty hromadné po kategoriích dle časového rozpisu.
Tratě:  Přírodní na stadionu a těsném okolí Vysočina Areny s terénními pasážemi a zážitkový-

mi vložkami :D
 Od ročníku 2016 starty hromadné po kategoriích dle časového rozpisu.

Výdej čísel: Při prezenci
Ceny: První tři závodníci každé kategorie obdrží medaili a upomínkovou cenu. Vyhlášení 

vítězů jednotlivých kategorií (roč. 2016 a starší) proběhne vždy po doběhu přímo v 
cílovém protoru.

  Každý závodník obdrží po odevzdání startovního čísla párek v rohlíku.
Doprovodný program: Po doběhu kategorií bude pro účastníky připraven doprovodný sportovní program 

(laserová střelba, skok do dálky, ručkování, shyby, slackline...), za jehož absolvování 
bude na malé sportovce čekat sladká odměna v Testcentru Sun‘s Caffé.

Starty a délky tratí
Kategorie    Trať   Čas startu
dívky/chlapci roč. 2017 a ml.  běh na 60 m  16:30

dívky roč. 2015-2016    běh na 300 m  16:45
chlapci roč. 2015-2016    běh na 300 m  16:50

dívky  roč. 2013-2014     běh na 600 m  16:55
chlapci roč. 2013-2014     běh na 600 m  17:00

dívky roč. 2011-2012    běh na 1000 m  17:05
chlapci  roč. 2011-2012     běh na 1000 m  17:15

dívky roč. 2009-2010    běh na 1500 m  17:25
chlapci roč. 2009-2010    běh na 1500 m  17:35
-
dívky roč. 2007-2008    běh na 1500 m  17:45
chlapci roč. 2007-2008    běh na 1500 m  17:55

Speciální kategorie:     děti se speciální výukou běh na 50 m

Ředitel závodu        Hlavní rozhodčí
Jan Skřička               Dagmar Hromádková

casomira@vysocina-arena.cz

