
BÌH ZÁMECKÝM PARKEM

Poøadatel: Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohøí

Datum: Sobota 23.10.2010 od 9,00 hodin.

Místo: Zámecký park, Klášterec nad Ohøí

Pøihlášky: pøedem na e-mail, tel. (urychlíte tím prezentaci)  
na místì max. 30 min. pøed startem jednotlivých kategorií,  závodní 
kanceláø bude otevøena od 8,00 hod  

e-mail: atletika.klasterec@seznam.cz
tel. èíslo: 732 338 558

Závodní kanceláø: v prostorách zámku

Šatny: v prostorách závodní kanceláøe, poøadatel neruèí  za ztrátu vìcí. Možno 
uložit cenné vìci v závodní kanceláøi.

Tratì: Závod probíhá v zámeckém parku, na zvlnìném terénu, povrchem jsou 
parkové cesty, místy kamenitá cesta. Možno použít tretry.

Lékaøská prohlídka: Za platnou lékaøskou prohlídku zodpovídá organizace, za kterou závodník 
startuje. 

Ceny: tøi nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží diplom a krásnou cenu :), 
v kategoriích rodièe s dìtmi a nejmladší ještì  každý závodník v cíli obdrží 
drobnost 

Vyhlášení výsledkù: prùbìžnì 

Startovné: nejmenší ZDARMA, elevové - st.žactvo 10,- Kè; dorost a junioøi 30,-Kè;  
ostatní 50,-Kè  

Veronika Blašková
                      øeditel závodu

Tìšíme se na Vaši úèast



BÌH ZÁMECKÝM PARKEM

rodièe s dìtmi - dívky 2005 a ml.
rodièe s dìtmi - kluci 2005 a ml.
nejmenší dívky 2004 - 2003
nejmenší kluci 2004 - 2003
elévky “B” 2002 - 2001
elévové “B” 2002 - 2001
elévk y “A” 2000 - 1999
elévové “A” 2000 - 1999
mladší žákynì 1998 - 1997
mladší žáci 1998 - 1997
starší žákynì 1996 - 1995
starší žáci 1996 - 1995
dorostenci 1994 - 1993
junioøi 1992 - 1991
dorostenky 1994 - 1993
juniorky 1992 - 1991
ženy 1990 - 1976
ženy veteránky 1975 a starší
muži 1990 - 1971
muži veteráni “A” 1970 - 1961
muži veteráni “B” 1960 - 1951
muži veteráni “C” 1950 a starší

Pøi neobsazení nìkterých kategorií si poøadatel vyhrazuje právo na 
posun èasové poøadu, se zmìnou budou závodníci vèas seznámeni.
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ÈASOVÝ POØAD
�Sportuj s námi�

Dìkujeme zatím tìmto sponzorùm: 
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