
Propozice 6. ročníku závodu

BĚH O POHÁR MĚSTA KUNOVICE A EPS
zařazený do soutěže „Moravsko – Slovenský běžecký pohár 2016“

Kunovice, sobota 18. 6. 2016
 u Sportovní haly Kunovice, Panská 9, GPS: 49°2'35.458"N, 17°27'49.186"E

Pořadatel: EPS aktivity, z.s. ve spolupráci s městem Kunovice

Informace: Miroslav Minařík, tel.: +420 603 820 897, e-mail: epsaktivity@epsaktivity.cz

Prezentace: 100m od Sportovní haly v Komunitním centru vedle Podnikatelského inkubátoru Kunovice

Šatny: ve Sportovní hale Kunovice, Panská 9 (včetně sprch)

Trať: dospělí 2 okruhy á 3,4 km obcí, děti malý okruh u sportovní haly

Startovné: 100 Kč / 4 Euro, závodníci dětských a dorosteneckých kategorií startovné neplatí

Odměny a ceny

Dětské kategorie: pro vítěze medaile a zajímavé věcné ceny, pro všechny dětské závodníky po doběhu 

sladkosti, párek v rohlíku, nanuk a zábavné atrakce (velký skákací hrad, mega trampolína a další dětské 

soutěže se sladkými odměnami

Dospělí závodníci: občerstvení, pro vítěze jednotlivých dospělých a juniorských kategorií finanční 

odměny a pamětní pohár „minerál“, pro absolutní vítěze v kategorii muži a ženy pamětní velký pohár.

Zvláštní ustanovení: závodí se podle pravidel ČAS a podle tohoto rozpisu. Za svůj zdravotní stav 

zodpovídá sám závodník, v dětských kategoriích rodiče. Pořadatel neručí za věci odložené v šatně.

Finanční ceny: budou upřesněny v den závodu

Akci podporují:

www.epsaktivity.cz



DĚTSKÉ KATEGORIE (HODONÍNSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE)
9:00 přípravka holky

2005 - 2006 10 - 11 let 350 m
9:10 přípravka kluci

9:20 mladší žákyně
2003 – 2004 12 - 13 let 500 m

9:25 mladší žáci

9:30 starší žákyně
2001 – 2002 14 - 15 let 700 m

9:35 starší žáci

9:40 mladší přípravka – holky
2007 – 2008 8 - 9 let 170 m

9:50 mladší přípravka – kluci

10:00 mladší holky
2009 – 2010 6 - 7 let 170 m

10:10 mladší kluci

10:20 nejmladší holky
2011 – 2014 2 - 5 let 100 m

10:30 nejmladší kluci

VLOŽENÉ ZÁVODY
10:40 zdravotně postižení - vozíčkáři 100 m

10:45 zdravotně postižení – ženy
170 m

10:50 zdravotně postižení – muži

JUNIORSKÉ A DOROSTENECKÉ KATEGORIE (JUNDOR)

11:00

dorostenky
1999 - 2000 16 – 17 let

1 050 m
dorostenci

juniorky
1997 - 1998 18 – 19 let

junioři

ZÁVODY ZAŘAZENÉ DO SOUTĚŽE
„MORAVSKO - SLOVENSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2015“

11:15

muži 1996 - 1977

6 800 m

muži nad 40 let 1976 - 1967

muži nad 50 let 1966 - 1957

muži nad 60 let 1956 - 1952

muži nad 65 let 1951 - 1947

muži nad 70 let 1946 a starší

3 400 m
ženy 1996 - 1982

ženy nad 35 let 1981 - 1972

ženy nad 45 let 1971 a starší

VLOŽENÉ ŠTAFETY
12:10 štafety družstev 4 x 340 m


