
Více informací na: www.palkovice.cz
a www.facebook.com/ObecPalkovice

BĚŽECKÝ ZÁVOD 
Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2018
7. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:
A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
 A:  do 39 let
 B:  40 - 49 let
 C:  50 - 59 let
 D:  60 - 69 let
 E:  nad 70 let
 F:  muži Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE
ročník 2013 a mladší - 200 m
ročníky 2011 - 2012 - 200 m
ročníky 2009 - 2010 - 400 m
ročníky 2007 - 2008 - 600 m
ročníky 2005 - 2006 - 800 m
ročníky 2003 - 2004 - 800 m
ročníky 2001 - 2002 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)

Start hlavního závodu v 17 hodin
Starty kategorií mládeže od 17:05

Startovné:
 -  v kategorii dospělých 60,- Kč
 -  kategorie mládeže bez startovného

Obec Palkovice Vás zve na

pátek 24. srpna 2018
volnočasový areál za tělocvičnou GPS: 49°38‘11.104“N, 18°18‘56.704“E

Ceny:
 -  poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
 -  pohár pro prvního muže a první ženu v absolutním
  pořadí hlavního závodu
 -  věcná cena pro prvního muže a první ženu
  na vrcholu Kubánkova
 -  pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hl. závodu
 -  medaile pro první tři v každé kategorii závodu mládeže
 -  tombola pro všechny účastníky hlavního závodu

Popis tratě hlavního závodu:
 -  délka 17 km
 -  povrch - střídavý - asfalt, chodník, lesní cesty
 -  převýšení - 370 m
Start a cíl - areál tělocvičny v Palkovicích (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledků, sprchy, šatny)
Vrcholový kulminační bod - Kubánkov (661 m.n.m.)
(občerstvení)

Zázemí:
 -  šatny, sprchy a občerstvení zajištěno pro všechny účastníky

Informace:
Martina Mertová, mobil: +420 736 472 247

Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Ženy:
 G:  do 34 let
 H:  35 - 44 let
 I:  nad 45 let
 J:  ženy Palkovic


