7. ročník běhu

KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA
neděle 1. 9. 2019
Pořadatel: Česká tábornická unie – T.K. Záskalák Liteň, pobočný spolek,
HASIČI Karlštejn, městys Karlštejn
Místo: kemp v Karlštejně, GPS: 49°55'59.724"N, 14°10'7.893"E
Popis tratě: asfalt, štěrk, lesní cesty
Prezence: v areálu kempu
Dětská kategorie, dorost: od 8:00 – konec prezence 30 minut před startem každé kategorie
Dospělí: 8:00 - 9:30
Oddíly a jednotlivci se mohou přihlásit na www.karlstejnska9.cz nebo na www.irontime.cz pomocí webového formuláře
do 29.8.2019 s řádně zaplaceným startovným. Po tomto termínu se bude možné přihlásit na místě v den závodu.

KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA – hlavní závod
Start: v 10:00 hod., trať: 9 000 m
ŽENY 18 – 34 let
ŽENY 35 – 44 let
ŽENY 45-54 let
ŽENY 55 let

MUŽI 18 – 39 let (2001-1980)
MUŽI 40 – 49 let (1979-1970)
MUŽI 50 – 59 let (1969-1960)
MUŽI 60 - 69 let (1959-1950)
MUŽI 70 let
(1949) a starší
Ceny: První tři závodníci hlavního závodu obdrží diplom, medaili a věcnou cenu.
Traťový rekord: MUŽI: Milan Hochmut – čas 30:54, ŽENY: Zuzana Krchová – čas 35:24
(2001-1985)
(1984-1975)
(1974-1965)
(1964) a starší

Dětské kategorie DÍVKY/CHLAPCI
6 – 7 let (2013-2012)
300 m
start v 10:05
8 – 9 let (2011-2010)
600 m
start v 10:15
4 – 5 let
(2015-2014)
50 m
start v 10:50
3 roky a mladší (2016)
50 m
start v 11:00
10 – 11 let (2009-2008)
1200 m
start v 11:10
12 – 13 let (2007-2006)
1200 m
start dívky v 11:30, chlapci v 11:40
14 – 15 let (2005-2004)
1200 m
start dívky v 11:30, chlapci v 11:40
DOROST – DÍVKY/CHLAPCI
16 – 17 let (2003-2002) 1800 m start v 11:50
BĚH PRO ZDRAVÍ A KONDICI – MUŽI, ŽENY, DĚTI – bez rozdílu věku 1800 m start v 11:50
Pro všechny, kdo si chtějí ověřit vlastní zdatnost. Vítěz je určen losem.

Vyhlášení výsledků bude po doběhu poslední kategorie.
Ceny: První tři závodníci obdrží diplom, medaili a drobnou cenu. Nejmladší příchozí do tří let obdrží medaili a drobnou cenu
Občerstvení: V cíli pro závodníky
Startovné:
mládež: 20,- Kč pro registrované předem – viz. podmínky pro dospělé, 30,- Kč na místě.

běh pro zdraví: 30,- Kč pouze na místě
dospělí - hlavní závod:
1. Včasná registrace předem: 200,- Kč pro registrované do 23.8.2019 (registrovaný je jen ten s řádně uhrazeným
startovným do 23.8.2019 – rozumí se tím připsáním na náš účet). Startovné je splatné do 3 dnů od registrace.
Závodníci při dodržení včasné registrace obdrží startovní číslo se svým jménem.
2. Registrace předem: 250,- Kč pro registrované po 23.8.2018 s řádně uhrazeným startovným do 30.8.2018 –
rozumí se tím připsáním na náš účet. Platby připsané po tomto datu budou vráceny zpět.
3. Registrace na místě: 350,- Kč. Úhrada možná jen v hotovosti
ŽENY nad 65 let a MUŽI nad 70 let startovné neplatí. V případě odhlášení ze závodu se startovné nevrací – lze provést
změnu na jiného závodníka.

Kontakt – ředitel závodu: Stanislav Krtek, tel.: 603 194 175, e-mail: jastana@volny.cz
Výsledky: www.karlstejnska9.cz, facebook: KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA
Závod se koná za každého počasí.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav. Závodí se podle
pravidel atletiky. Organizátor si vyhrazuje právo upravit čas startu podle počtu závodníků. Každá kategorie je hodnocena
zvlášť (chlapci a dívky). Za odložené věci se neručí. Protest: do 20 minut po ukončení závodu, vklad Kč 100,- řediteli závodu,
při oprávněnému protestu bude vklad vrácen.

