Obec Raškovice

Region Slezská brána | TJ Slezan Frýdek-Místek

Raškovický
čtvrtmaraton

2019

neděle 8. září | 8:30 – 13:00

Sportovní hala při ZŠ Raškovice
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019

3. ročník

BĚŽECKÁ CENA MLÁDEŽE FRÝDECKO-MÍSTECKA 2019
Běh pro zdraví
Místo prezentace:
Sportovní hala při ZŠ Raškovice
(včetně šaten, sprch, výdeje občerstvení, zdravotnické služby)
Start závodů mládeže a hlavního závodu:
Sportovní hala při ZŠ Raškovice
Možnosti parkování: Areál ZŠ Raškovice, Areál MŠ Raškovice
a další místa dle navigace pořadatelské služby
Časový harmonogram:
Závody mládeže: prezentace 8:30 - 9:15 | zahájení závodů od 9:30
Hlavní závod a běh pro zdraví: prezentace 8:30 - 10:45 | start 11:00
Kategorie:
Hlavní závod - čtvrtmaraton – 10 548 m (2 okruhy po 5,28 km)
Muži:
M3 – 45 – 54 let Ženy:
Z3 – 45 – 54 let
M1 – do 34 let
M4 – 55 – 64 let Z1 – do 34 let
M2 – 35 – 44 let M5 – 65 let a více Z2 – 35 – 44 let Z4 – 55 let a více
V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší občan Raškovic.
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Běh pro zdraví - 5 274 m (1 okruh trasy hlavního závodu)
Běh je určen pro všechny zájemce starší 15 let a je nesoutěžní.
Startovné:
Hlavní závod a běh pro zdraví 70,- Kč | Závody mládeže - zdarma
Ceny:
• medaile pro první tři v každé kategorii mládeže
• poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
• věcné ceny pro tři nejrychlejší muže a tři nejrychlejší ženy
v absolutním pořadí hlavního závodu
• věcné odměny pro vyhlášené nejrychlejší Raškovjany v jednotlivých
kategoriích
• pamětní medaile pro prvních 80 účastníků hlavního závodu
• pamětní medaile pro prvních 20 účastníků běhu pro zdraví
• losování šťastných čísel závodníků, kteří dokončili závod a běh pro
zdraví, a to samostatně pro závody mládeže, samostatně pro běh pro
zdraví a samostatně pro hlavní závod

Trasy závodů
Adámkova cesta
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V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší chlapec/dívka Raškovic.
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Závody mládeže (jeden až tři okruhy po 500m, popř. úsek 150 m)
Chlapci a dívky – ročníky:
2000-2003
1500 m			
2008-2009			
2004-2005
1000 m
2010-2011		
2006-2007
1000 m
2012 a mladší		

Občerstvení:
Bude poskytnuto všem účastníkům hlavního závodu, běhu pro zdraví a
závodů mládeže.
Popis tras hlavního závodu, běhu pro zdraví a závodů mládeže:
Trasa hlavního závodu - okruh v délce 5,28 km (běží se 2 okruhy)
– 100 % asfalt, celkové převýšení cca 190 m
Trasa závodů mládeže – okruh v délce 500 m (běží se 1 až 3 okruhy)
– 90 % asfalt, 10 % tráva
Trasa závodů žáků r. 2011 a mladší - 150 metrový úsek okruhu pro
mládež, asfalt
Trasa běhu pro zdraví – okruh v délce 5,28 km (jeden okruh hlavního
závodu) – 100 % asfalt, celkové převýšení cca 95 m

Upozornění: Každý závodníK startuje na vlastní nebezpečí
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