
BĚH 17. LISTOPADU 
MISTROVSTVÍ KK v krosu 

(žactvo, dorost, junioři, dospělí) 

  

41. ročník 

Partneři: 

Vítězové 40. ročníku Běhu 17. listopadu – 11.11.2017 

kategorie vítěz oddíl 

Mladší žáci David GOGA Profi sport Cheb 

Starší Žáci Dan ŠEBO SKP Union Cheb 

Dorostenci Jakub DAVIDÍK Stříbro 

Junioři Michal BUREŠ SC Start KV 

Muži Jan KRUPIČKA SC Start KV 

Veteráni Milan KOŽÁK SC Start KV 

Mladší žákyně Eliška KUČEROVÁ  Triatlet Karlovy Vary 

Starší žákyně Alena SROGOŃOVÁ Profi sport Cheb 

Dorostenky Anna KORBOVÁ Triatlet Karlovy Vary 

Juniorky Dominika SVOBODOVÁ USK AKADEMIK 

Ženy Sára JANUŠKOVÁ TJ Dukla Praha 

Veteránky Ivana SEKYROVÁ AK Sokolov 



Pořadatelé: oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov, z. s. 
Městský dům dětí a mládeže, Ostrov 

Organizační zajištění: 
Místo akce: 

oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov 
zámecký park, Ostrov 

Datum konání: sobota 10. listopadu 2018 

Závodní kancelář: budova MDDM Ostrov 
od 8.30 hod. do ukončení závodu 

Přihlášky: Neregistrovaní: do 7.11.2018 do 22.00 hod. přes odkaz 
lenkajirovska@seznam.cz 
Registrovaní Český atletický svaz: www.atletika.cz 
zcela výjimečně přihlášky na místě,  nejpozději hodinu před 
startem za zvýšené startovné 

Činovníci: ředitel závodu / Bc. Š. Märzová 
hlavní rozhodčí / Mgr.Eva Zekuciová 
organizátoři / L.Pelcová, J.Freitingerová, D. Gburová  

rodiče s dětmi 
nejmladší předžáci 
mladší předžáci 
starší předžáci 
mladší žáci 
starší žáci 
dorostenci 
junioři 
muži 
veteráni 

2013 a mladší 
2011 - 2012 
2009 - 2010 
2007 - 2008 
2005 - 2006 
2003 - 2004 
2001 - 2002 
1999 - 2000 
1998 a starší 
1978 a starší 

100 m 
580 m 
580 m 
840 m 

1.150 m 
1.880 m 
2.640 m 
5.480 m 
5.480 m 
5.480 m 

nejmladší předžákyně 
mladší předžákyně 
starší předžákyně 
mladší žákyně 
starší žákyně 
dorostenky 
juniorky 
ženy 
veteránky 

2011 - 2012 
2009 - 2010 
2007 - 2008 
2005 - 2006 
2003 - 2004 
2001 - 2002 
1999 - 2000 
1998 a starší 
1978 a starší 

580 m 
580 m 
840 m 

1.150 m 
1.880 m 
2.640 m 
2.950 m 
2.950 m 
2.950 m 

PROPOZICE 41. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU 

KATEGORIE 

POVRCH TRATI 

Rovinatá trať vede po cestách s povrchem převážně pískovým a hlinitým. 

ČASOVÝ PROGRAM 

9.10 
9.15 
9.20 
9.30 
9.40 
9.55 

10.05 

rodiče s dětmi do 6 let 
nejmladší předžáci 
nejmladší předžákyně 
mladší předžáci 
mladší předžákyně 
starší předžáci 
starší předžákyně 

10.15 
10.25 
10.40 
10.55 
11.15 
11.40 

mladší žáci 
mladší žákyně 
starší žáci, st. žákyně 
dorostenci, dorostenky 
juniorky, ženy, veteránky 
junioři, muži, veteráni 

Časový harmonogram může být upraven podle počtu  počtu přihlášených 
účastníků. 

STARTOVNÉ 

nejml. žáci - st. žáci: 50 Kč | dorost – veteráni: 70 Kč 
při přihlášení na místě: žákovské kategorie: 70 Kč | ostatní: 90 Kč 
Atleti TJ MDDM Ostrov a ostrovských škol startovné neplatí. 

Šatny: 
Občerstvení: 

v budově Městského domu dětí a mládeže 
teplý  čaj 

CENY 

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaile. V kategorii „rodiče  
s dětmi“ budou všechny děti oceněny sladkostí - bez určení pořadí. 
Závodníci v Mistrovské soutěži k v kategorii ml. a st. žactvo, dorost, junioři, 
muži a ženy obdrží medaile. 

Závodí se podle pravidel atletiky – lékařské prohlídky ne starší než jeden rok 
(i v kategorii příchozích závodníků). 
Všichni přihlášení startují pod hlavičkou oddílu, ve kterém jsou registrováni. 
Neregistrovaní s uvedením „neregistrovaný“, případně s uvedením jiné 
organizace, jejímiž jsou členy. 

Prezence v prostoru startu: 
Vyhlášení výsledků: 
 

10 minut před startem 
žactvo ihned po doběhu starších žákyň, 
ostatní po doběhu závodu 

Poznámky: 
Pořadatel neručí za odložené věci startujících. 
Za zdravotní prohlídky ne starší jednoho roku zodpovídá vysílací složka. 

Bc.Š.Mäzová 
ředitelka závodu 

mailto:lenkajirovska@seznam.cz

