Sportovní klub Prostějov a SPORTCENTRUM ddm
pořádají
v pátek 21.června 2013
závod v parkovém krosu v Prostějově
v Kolářových sadech

za podpory Města Prostějova a pod záštitou náměstkyně
primátora statutárního města Mgr. Ivany Hemerkové
Kategorie, tratě
rodiče a děti (+ speciální kategorie děti v kočárku)
nejmladší žactvo (hoši + dívky)
ročník 2003 a mladší
mladší žactvo (hoši, dívky)
ročník 2001 - 2002
starší žákyně
ročník 1999 - 2000
starší žáci
ročník 1999 - 2000
dorostenky
ročník 1993 - 1998
dorostenci
ročník 1993 - 1998
ženy
muži
veteráni
ročník1973 a starší

500 m
500 m
1 000 m
1 000 m
2 200 m
2 200 m
3 300 m
2 200 m
5 500 m
3 300 m

START
17:00 hod.
17:00 hod.
17:10 hod.
17:10 hod.
17:45 hod.
17:45 hod.
18:00 hod.
17:45 hod.
18:00 hod.
18:00 hod

Časový pořad
16.30 až 17.00 prezentace v Kolářových sadech (u dětského hřiště, naproti školy) !
cca 17.35
vyhlášení výsledků prvních čtyř kategorií
cca 18.30
vyhlášení výsledků zbývajících kategorií
Přihlášky – na místě v den závodu při prezentaci.
V případě většího počtu přihlášených si pořadatelé vyhrazují právo rozdělení kategorií.
Poznámky :
- možnost účasti i nejširší veřejnosti, pro nejmladší děti možnost absolvovat trať
v kočárku za pomoci rodičů
- k dispozici budou šatny a záchody ve škole na sídlišti Svobody !
- pro vítěze hlavní kategorie mužů je připravena prémie 500,- Kč (v případě startu více jak
5 žen bude stejná prémie i pro vítězku hlavní kategorie žen), drobné ceny pro nejlepší
v ostatních kategoriích
Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí, tratě jsou rovinaté, parkového charakteru na
pevných cestách, boty s hřeby jsou povoleny, ale vzhledem k tvrdému povrchu nových cest je
nedoporučujeme.

Přijďte si aktivně zasportovat v jednom z nejdelších dnů v roce !
Všechny sportovce i přátele sportu srdečně zvou atleti a orientační běžci

