
 

 

H V Ě Z D A   P A R D U B I C E 

pořádá 

 22. ročník  
 

MMIIKKUULLÁÁŠŠSSKKÉÉHHOO  BBĚĚHHUU  
 

Datum:   sobota 30. 11. 2019  

Ředitel závodu:   RNDr. Jan Zajíc 

Hlavní rozhodčí: Alexandr Švercl 

Startovné:   100,- Kč hradí pouze dospělé kategorie  
 (žactvo a mládež zdarma) 

Prezence a šatny: Dopravní hřiště v Dukelském lesoparku od 9,00 hod  

ČČaassoovvýý  ppoořřaadd::  

 10.00 Slavnostní zahájení 

 10.10 nejmladší žákyně I (2012 a mladší) 1x krátký okruh 480 m 

 10.20 nejmladší žáci I (2012 a mladší) 1x krátký okruh   480 m 

 10.30 nejmladší žákyně II (2010 a 2011) 1x krátký okruh 480 m 

 10.40 nejmladší žáci II (2010 a 2011) 1x krátký okruh   480 m 

 10.50 nejmladší žákyně III (2008 – 2009) 1x krátký okruh 480 m 

 11.00 nejmladší žáci III (2008 – 2009) 1x krátký okruh 480 m 

  11.15 vyhlášení proběhne ihned po doběhnutí každé kategorie 

 11.30 mladší žákyně a mladší žáci  (2006 – 2007) 1x střední okruh     770 m 

 11.40 starší žákyně a starší žáci (2004 – 2005) 2x střední okruh     1 540 m 

 11.50 dorost (2002 – 2003) 3x střední okruh     2 310 m 

  junioři a juniorky (2000 – 2001) 3x střední okruh     2 310 m 

 12.05 vyhlášení – žactvo, dorost, junioři (-rky) 

 12.15 !!! muži (do 39 let)  3x velký okruh     5 430 m 

  muži  veteráni (nad 40, 50, 60 a 70 let) 3x velký okruh     5 430 m 

  ženy (do 34 let) 3x velký okruh     5 430 m 

  ženy  veteránky (nad 35, 45 a nad 55 let) 3x velký okruh     5 430 m 

 Vyhlášení dospělých kategorií - po doběhnutí všech závodníků. 

Trasa závodu:  okruhové tratě po nových asfaltových a parkových cestách v Dukelském lesoparku. 

Ceny:  věcné pro závodníky na předních místech, drobné dárky pro všechny děti. 

Upozornění:  cenné věci doporučujeme uschovat u pořadatele v závodní kanceláři. 

Informace:  Hvězda Pardubice z.s. – oddíl atletiky, Čs. armády 2515, 530 02 Pardubice 

                      Tel., fax: 466 304 881, e-mail: atletika-pardubice@seznam.cz           

 http://www.atletika-pardubice.cz/vyznamne-akce/mikulassky-beh/ 
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Jak se dostanete na místo… 

 

 
 

 

Jednotlivé okruhy: 
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