Doprovodné akce
Bìhu rodným krajem Emila Zátopka

Lidový bìh
Bìh dìtí Kopøivnicí
8. roèník závodu

Sobota 16. záøí 2017
Místo konání: centrum města Kopřivnice
Prezentace: od 8.00 hod. u ZŠ dr. Milady Horákové,
ukončení prezentace 20 minut před startem příslušné kategorie
Startují: Lidový běh - všichni bez rozdílu věku; Běh dětí Kopřivnicí - všechny řádně přihlášené děti dle kategorií
Startovné: Lidový běh - zdarma, Běh dětí Kopřivnicí - 20 Kč
Délky tratí a èasový rozvrh:
Lidový běh
9.00 hod.
všichni bez rozdílu věku
Běh dětí Kopřivnicí
9.15 hod.
děti r. 2014 a mladší
9.25 hod.
dívky r. 2012-2013
9.30 hod.
chlapci r. 2012-2013
9.35 hod.
dívky r. 2010-2011
9.40 hod.
chlapci r. 2010-2011
9.55 hod.
I. blok vyhlášení vítězů
10.15 hod.
dívky r. 2008-2009

410 m
60 m
150 m
150 m
270 m
270 m
410 m

10.20 hod.
10.25 hod.
10.30 hod.
10.35 hod.
10.40 hod.
10.45 hod.
11.05 hod.

chlapci r. 2008-2009
dívky r. 2006-2007
chlapci r. 2006-2007
ml. žačky r. 2004-2005
ml. žáci r. 2004-2005
st. žactvo r. 2002-2003
II. blok vyhlášení vítězů

410 m
410 m
410 m
820 m
820 m
820 m

Tratì: jsou vedeny po asfaltovém povrchu a zámkové dlažbě v centru města Kopřivnice
Ceny: Lidový běh - sladká odměna;
Běh dětí Kopřivnicí - všichni závodníci dostanou v cíli tričko, pamětní list a sladkou odměnu, losování o ceny
vyhlášení nejlepších: 1. - 6. místo (medaile 1. - 3. místo, diplomy, věcné ceny)
Soutì pro školy: v rámci Běhu dětí Kopřivnicí se uskuteční soutěž o nejpočetnější školní tým; nejlepší tři družstva
obdrží finanční odměnu v celkové výši 10 000 Kč určenou na zakoupení sportovních potřeb pro školu
Podrobné informace o závodu získáte na internetu http://beh-roznov.koprivnice.org, v tištěných propozicích a u všech pořadatelů

Záštitu nad závodem mají
a dotaci poskytli
prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc., hejtman Moravskoslezského kraje

Jiøí Èunek, hejtman Zlínského kraje

