Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín z. s.
pořádá
v rámci programu „SPORTUJ S NÁMI „

46. ročník

MOCHTÍNSKÉHO PŘESPOLNÍHO BĚHU
Datum
a místo konání :

ú t e r ý 8. května 2018 od 10,00 hod.
sportovní areál v Mochtíně

Činovníci:

ředitel závodu
prezentace
startér
hlavní rozhodčí
zdravotník

Předpis:

závodí se podle pravidel atletiky, za zdravotní způsobilost běžců zodpovídá
vysílající složka, závodník, rodiče

Přihlášky:

přímo na místě v den závodu od 8,45 do 9,45 hod. (žactvo), ostatní
do 10,30 hod. u kabin ve sportovním areálu v Mochtíně

Startovné:

dospělí 30,- Kč, ostatní zdarma

Vítěz, ceny:

první tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile a věcné ceny, pro
každého účastníka bude připraven pamětní diplom.

Tratě:

jsou mírně členité, část se běží po asfaltu, část po trávě, polní a lesní
cestě mimo areál (dospělí, dorost), žactvo běhá přímo ve sportovním
areálu v Mochtíně

Poznámka:

Mochtín se nalézá 7 km od Klatov směrem na Horažďovice, pořadatel
neručí za odložené věci, každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

- Karel Šot
- Mirka Spurná, Alena Virtová
- Vlastimil Zwiefelhofer
- Josef Pšajdl
- Josef Šot

Vítězství v hlavním závodě mužů a žen na 4 km ve 45. ročníku Mochtínského běhu 2017
získali: Vojtěch Koželuh (14:31) a Petra Dolejšová (17:21), oba z Atletiky Klatovy
Případné další informace podá K. Šot – mob. 605 357 370, tel. byt 376 315 974,
e-mail: karel.sot@seznam.cz. Výsledky ze závodu následně naleznete na www.tjmochtin.cz,
fotodokumentaci pak na webu Kodak Klatovy a Klatovský deník.

Roman Troch,
předseda TJ Sokol Mochtín z. s.

Karel Šot,
ředitel závodu

46. Mochtínský přespolní běh – 8. 5. 2018

Časový rozvrh závodu:
Prezentace závodníků (přihlášky) ………………………………..…

8,45 – 9,45 hod.

Nástup závodníků, slavnostní zahájení ……………………………

9,50 h. barva tratě

Nejmladší děti (D,H) r. 2013 a mladší…………………………110 m

10,00 h. – zelená 1x

Nejmladší děti (D,H) r. 2011-2012………….. ……….………. 220 m

10,05 h. – žlutá 1x

Mladší přípravka (H) r. 2009-2010 …………….…………….. 450 m

10,10 h. – modrá 1x

Mladší přípravka (D) r. 2009-2010.. ……………....…………. 450 m

10,15 h. – modrá 1x

Starší přípravka (H) r. 2007-2008……………..…………….. 450 m

10,20 h. – modrá 1x

Starší přípravka (D) r. 2007-2008……………………………. 450 m

10,25 h. – modrá 1x

Mladší žáci r. 2005-2006….…………………………………… 900 m

10,30 h. – modrá 2x

Mladší žákyně r. 2005-2006….……………………………….. 900 m

10,40 h. – modrá 2x

Starší žáci r. 2003-2004 ….………………………………… 1.350 m

10,50 h. – modrá 3x

/společně/

Starší žákyně r. 2003-2004 ..…………………………………900 m

10,50 h. – modrá 2x

/společně/

Dorostenky r. 2001-2002………….. ………………………. 1.350 m

10,50 h. – modrá 3x

/společně/

Juniorky r. 1999-2000 ……………………………………….. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/

Ženy r. 1998 a starší ….. .…………………………………… 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/
Dorostenci r. 2001-2002 ………………. ….……………….. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/

Junioři r. 1999-2000……………………..……………………. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/

Muži do 40 let r. 1978 – 1998 ……….. hlavní závod…..…. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/

Veteráni nad 40 let r. 1968-1977 .………………………….

4.000 m

11,00 h. – červená 1x

Veteráni nad 50 let r. 1958-1967..………………………….. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

/společně/

/společně/

Veteráni nad 60 let r. 1957 a starší …..……………………. 4.000 m

11,00 h. – červená 1x

(Pozor, podle počtu startujících se může časový pořad posunout.)

Závod je v kateg. dospělých součástí okresní soutěže běžců mimo dráhu okresu Klatovy
HUSQVARNA CUP 2018, v mládežnických kateg. pak součástí „Běžeckého poháru mládeže
Plzeňského kraje 2018“. Je též vhodný pro členy odborů Sport pro všechny, oddíly Rekreačního
sportu a ostatní sportovní oddíly TJ a SK, též pro žactvo a mládež škol, učilišť a rodiče s dětmi.

