
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. pořádá v rámci seriálu Dlouhé míle 2018  
 

BBBĚĚĚHHHÁÁÁNNNÍÍÍ   SSSEEE   SSSVVVÍÍÍČČČKKKOOOUUU   
„„„OOO   nnneeejjjrrryyyccchhhllleeejjjšššíííhhhooo   zzziiimmmnnníííkkkaaa   aaa   zzziiimmmnnniiiccciii   222000111888“““   

středa 7. března 2018 od 14.30 hod. 
Kategorie a časový pořad: 

Čas startu Kategorie Ročník narození Délka tratě 

15:20 Mladší žákyně  2005 – 2006 800 m 

15:30 Mladší žáci 2005 – 2006 800 m 

15:50 Starší žákyně 2003 -2004 800 m 

15:50 Starší žáci 2003 -2004 800 m 

16:10 Přípravka dívky 2007-2008 event. mladší 400 m 

16:20 Přípravka hoši 2007-2008 event. mladší 400 m 

16:40 Dorostenky a juniorky 2002 – 1999 800 m 

16:45 Dorostenci a junioři 2002 – 1999 800 m 

17:05 Ženy „A“ (do 39 let) 1998 – 1979 3000 m 

17:05 Ženy „B“ (nad 40 let) 1978 a starší 3000 m 

17:30 Muži „A“ (do 39 let) 1998 – 1979 3000 m 

17:50 Muži „B“ (nad 40 let) 1978 a starší 3000 m 
 

 

Místo: atletický stadion Za parkem ve Vyškově - souřadnice GPS (parkoviště u tribuny stadionu):X (N): 

49°17'4.3728"N; Y (E): 16°59'43.821"E, umělý povrch, max. délka hřebů 6 mm 
 

Ředitel závodů: Magdaléna Hajzlerová, mob. 721 715 071 
 

Hlavní rozhodčí: Ing. Luboš Stloukal 
 

Přihlášky a startovné: závodníci se přihlásí na místě v závodní kanceláři nejpozději 30 min. před startem 

své kategorie. Startovné 50,- Kč. 
 

Šatny: tribuna Atletického stadionu za parkem 
 

Ceny: Věcné ceny, vždy tři nejrychlejší závodníci v příslušné kategorii. Bude vyhlašováno v průběhu 

závodu. 
 

Upozornění: prezentace končí 30 minut před startem příslušné kategorie. Šatny slouží k převlékání a osobní 

hygieně závodníků, pořadatel neručí za případné ztráty. Každý účastník startuje na vlastní zodpovědnost a 

odpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu vzhledem k počtu 

přihlášených závodníků. 

www.ahavyskov.cz 

 

http://www.ahavyskov.cz/
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