Bítešský spolek vytrvalostních sportů pořádá 3. ročník běžeckého závodu pro
všechny výkonnostní a věkové kategorie

KDE?

fotbalový stadion ve Velké Bíteši (GPS souřadnice 49,295 a 16,223)

REGISTRACE

a) online do 11. 9. za 70,- Kč
b) na místě 100,- Kč (děti do 15 let zdarma)
Každý závodník obdrží startovní balíček a občerstvení po doběhu.

PoHodová devítka je i letos součástí Envirocupu, podle jehož pravidel budou závodníci
obodováni v každé kategorii. Kategorie s nízkým počtem závodníků mohou být sloučeny
s jinými. Závod určité kategorie se ruší, pouze pokud nebude na startu ani jeden závodník.
Děti 0-6 let mohou závod absolvovat se svými rodiči. Žákovské kategorie a děti do 6 let
absolvují závod po cyklostezce směrem k ITW Pronovia. Dorostenci startují společně se
závodníky hlavního závodu. Část trasy je společná. Po cca 2,5 km po asfaltu se dorostenci
točí na polní cestu doprava. Na kritických částech trati budou pořadatelé.
MUŽI
Kategorie
Muži „A“
Muži „B“
Muži „C“
Muži „D“
Muži „E“
Dorostenci
Starší žáci
Mladší žáci I
Mladší žáci II
Děti

Ročník narození
1977 – 1998
1967 – 1976
1957 – 1966
1947 – 1956
1946 a starší
1999 a 2000
2001 - 2003
2004 - 2006
2007 - 2009
2010 a mladší

ŽENY
Kategorie
Ženy „A“
Ženy „B“
Ženy „C“

Ročník narození
1982 – 1998
1972 – 1981
1971 a starší

Dorostenky
Starší žákyně
Mladší žákyně I
Mladší žákyně II
Děti

1999 a 2000
2001 - 2003
2004 - 2006
2007 - 2009
2010 a mladší

ZÁVOD

Hlavní 9 km

5 km
1 100 m
500 m
500 m
250 m

V dětských kategoriích budou vyhlášeni všichni závodníci a každý obdrží cenu. V hlavním
závodu budou vyhlášeni první tři z každé kategorie, kteří se mohou těšit na ceny. Speciální
kategorií bude opět „nejrychlejší Bítešák“ a „nejrychlejší Bítešačka“, kteří budou za své
snažení také odměněni.
PROGRAM

TRASA HLAVNÍHO
ZÁVODU

Start dětských kategorií
Hlavní závod + dorostenci

10:00 hod (nejprve budou startovat děti 0-6 let)
12:00 hod

fotbalový stadion ve Velké Bíteši – Vlkov – fotbalový stadion
Prvních 5 km vede po cyklostezce a silnici, následuje 2 km po lesních a
polních cestách. Závěrečné 2 km vedou opět po silnici a cyklostezce.

DOPRAVA

parkování u fotbalového stadionu

Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí.

KONTAKTY

Zdeněk Kundera
Ondřej Plechatý
Martin Macholán

777 612 344
731 425 676
731 637 426

www.behbites.cz

www.facebook.com/pohodovadevitka

bitesskybeh@seznam.cz

