
Plánek trati :



ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
a

KONKORDIA Děčín

pořádají

T-Mobile OLYMPIJSKÝ BĚH - Děčín

DĚČÍN                  21.června 2023



   POŘADATEL : ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

   TECH. POŘADATEL  : KONKORDIA Děčín z.s.

   DATUM KONÁNÍ                 : 21.června 2023

   MÍSTO KONÁNÍ : Děčín - Labská cyklostezka

  start / cí l / prezentace před loděnicí Kajak Děčín (GPS 50.7707978N, 14.2119756E)

   PŘIHLÁŠKY : přes https://www.olympijskybeh.cz/zavody/decin-2023

do 11.6.2023 - pouze on-line, na místě NELZE !!!

   STARTOVNÉ : do 31.3. - 150,-Kč (20,-Kč ze stratovného jde na olympijskou nadaci) 

  od 1.4. do 31.5. - 250,-Kč a od 1.6. do 12.6. 300,-Kč

dětské kategorie 30,-Kč

funkční tričko Alpine Pro pro dospělé 250,-Kč a pro děti 200,-Kč 

   PREZENTACE : od 16.00 v prostoru startu a cíle na hřišti Kajak Děčín, poslední prezentace 

 30 minut před startem kategorie včetně výdeje startovních balíčků.

   TRAŤ : hlavní závod 4,6 km po cyklostezce na otočku k zahradnictví HIT FLORA 

v Křešicích a zpět, dětské tratě 200 m a 700 m, povrch asfalt a dlažba

   KATEGORIE : děti, mládež, dospělí

   START : první závod v 17.00, hlavní závod v 18.00

   CENY : diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii

   OBČERSTVENÍ : zajištěno v cíli pro všechny závodníky

   POJIŠTĚNÍ : závodníci, jejich doprovod, funkcionáři a  diváci se zúčastňují závodů na

  vlastní nebezpečí a náklady; organizační výbor doporučuje každému vlastní 

  úrazové pojištění

    INFORMACE : místní celostátní

tel :

e-mail : lubospr@atlas.cz olympijskybeh@olympic.cz

web : www.konkordia-decin.cz www.olympijskybeh.cz

731 154 414

PROPOZICE

T-Mobile Olympijský běh - Děčín

Děčín                                  21.června 2023

   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

770 146 536
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KATEGORIE ROČNÍK TRAŤ POPIS TRATĚ ČAS STARTU

děti do 3 let 20 a ml. cca 200m rovinka 17:00

děti do 6 let 17-19 cca 200m rovinka 17:10

mladší žákyně 13-16 cca 700m rovinka tam a zpět 17:20

mladší žáci 13-16 cca 700m rovinka tam a zpět 17:20

starší žákyně 08-12 cca 700m rovinka tam a zpět 17:30

starší žáci 08-12 cca 700m rovinka tam a zpět 17:30

ženy 84 a mladší 4600 m rovinka tam a zpět 18:00

muži 74 a mladší 4600 m rovinka tam a zpět 18:00

ženy od 40 let 83 a starší 4600 m rovinka tam a zpět 18:00

muži od 50 tel 73 a starší 4600 m rovinka tam a zpět 18:00

ČASOVÝ ROZPIS KATEGORIÍ

Výsledkový servis na :

www.raceteam.cz

nebo

www.behej.com
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