TJ SOKOL HUŤ
ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů
VYPISUJÍ

44.

ROČNÍK KROSU

„MEMORIÁL ZDEŇKA BOUDY“

HUŤ – BRATŘÍKOV - HUŤ

NEDĚLE

2.ŘÍJNA 2016

V Huti na travnatém hřišti u hasičárny od 09,00 hodin

www.sokolhut.cz

O PUTOVNÍ POHÁRY
BEADWORLD Skleněné bižuterie a.s. ALŠOVICE
TJ Sokol Huť
JHP Duňka s.r.o. Alšovice
Okresního svazu tělovýchovy JABLONEC n.N.

MUŽI
ŽENY
ŽENY
MUŽI

10 km
10 km
5 km
5 km

Časový program :
09,10 hodin - společný nástup účastníků závodu, aktuální informace k závodu
09,20 hodin - předškolní dívky a chlapci

ročník

2014 – 2013

- předškolní dívky a chlapci

ročník

2012 – 2011

80 metrů

- nejmladší žákyně a žáci

ročník

2010 – 2009

400 metrů

- nejmladší žákyně a žáci

ročník

2008 – 2007

400 metrů

- nejmladší žákyně a žáci

ročník

2006 – 2005

400 metrů

- mladší žákyně

ročník

2004 – 2003

800 metrů

- mladší žáci

ročník

2004 – 2003

1200 metrů

- starší žákyně

ročník

2002 – 2001

1700 metrů

- starší žáci

ročník

2002 – 2001

2100 metrů

10,15 hodin - muži – neregistrovaní

ročník

1996 a starší

3300 metrů

- ženy – neregistrované

ročník

1996 a starší

3300 metrů

10,30 hodin M u ž i - m í l a ř i

50 metrů

ročník

1996 a starší

5000 metrů

Ženy

ročník

1996 - 1982

5000 metrů

Ženy – veteránky

ročník

1981 a starší

5000 metrů

ročník
ročník

1996 - 1982
1981 a starší

10 km
10 km

11,00 hodin

ŽENY
veteránky

10 km

MUŽI - hlavní závod

11,30 – 12,00 hodin

20-39 let

ročník 1996 - 1977

veteráni A

40-49 let

ročník 1976 - 1967

veteráni B

50-59 let

ročník 1966 - 1957

veteráni C

60-69 let

ročník 1956 - 1947

veteráni D

70 let a starší

ročník 1946 a starší

Cíl hlavního závodu

www.sokolhut.cz

Organizační zajištění závodu
Veškeré informace :
Richard Hübel, Huť 181, 468 26, Huť, telefon 602620969
www.sokolhut.cz, richardhubel@seznam.cz
Přihlášky a startovní čísla :
Všechny kategorie se přihlašují v místě startu !
Žactvo od 08,10 do 09,00
Ostatní kategorie od 08,10 do 15 minut před startem!!!
Startovné :

Muži, ženy 50 Kč, žactvo neplatí

Podmínky účasti : Každý startující startuje na vlastní nebezpečí!
Za děti zodpovídají rodiče. Doporučuje se lékařská prohlídka ne starší než 1
měsíc.
Důležité :

Kategorie bude utvořena, přihlásí-li se nejméně 3 startující.
V opačném případě mohou závodníci startovat ve vyšší věkové kategorii.
Starty žákovských kategorií následují po sobě a upraví se dle počtu
startujících.

Tratě:

Prostory závodu – travnaté hřiště u hasičské zbrojnice. Všechny tratě vedou
lesními a polními cestami ( 2 štěrkové obnovené polní cesty )

Ceny:

Vítězové závodů na 10 km ( ženy a muži hlavní závod ), 5 km ( mílaři a ženy )
získají poháry putovní natrvalo, zvítězí-li 3x po sobě nebo 5x jednotlivě. Do té
doby zůstávají poháry u pořadatele. V kategoriích hlavního závodu na 10 km
mužů obdrží startující na 1. – 6. místě medaili, odměnu a diplom. Ve všech
ostatních kategoriích obdrží startující na 1.-3.místě medaile, cenu a diplom.

Občerstvení:

Ihned po závodě se podává zdarma teplý čaj a oplatka. Na místě možnost
zakoupení občerstvení.

Nocleh :

Na žádost je možné zajistit ubytování. Požadavky zasílejte pořadateli
nejpozději 7 dnů před konáním závodu.
Jan Kraus
startér a rozhodčí

Marcela Ulrichová
hospodář TJ Sokol Huť

Zdeněk Bouda
tratě

Richard Hübel
předseda TJ Sokol Huť

Gisbert Hübel
ředitel závodu

HLAVNÍ SPONZOŘI ZÁVODU

JHP Duňka, s.r.o.,
Alšovice 26, Pěnčín, 468 21, CZECH REPUBLIC
Mobil: +420 777 257 353,Tel: +420 483 397 744, skype: jhp.dunka.s.r.o.
Email: jhpdunka@seznam.cz www.jhpdunkarosary.wz.cz

SOBE s.r.o.
Výroba a prodej obalů
Loužice 82, tel. 606 940 677
www.obaly-sobe.cz

KNOMI s.r.o.

UNISOF ES, spol. s.r.o.

Kovovýroba-šroubení,rychlospojky
Provozovna Bratříkov 63
www.knomi.cz

Izolace proti radonu, vlhkosti a vodě
Maršovice 96, 468 01
tel. 483 302 017 www.unisof.cz

ARTGLASS s.r.o.

Dolní Černá Studnice 45, tel. 483 302 167, 483 302 294, Výroba
klasických stylových ověsových svítidel, lustry na zakázku a do
bytových interiérů
ArtGlass@iol.cz

KZS s.r.o. Pěnčín, Jistebsko 23

Michal Bernat, Huť 25

Zemědělská výroba, zemní práce,
nákladní doprava, tel: 483 397 162

Žaluzie,, markýzy, rolety
tel. 777181667

Skleněné mačkané perle, kuličky a jiné různé tvary, ohňovky, náhrdelníky,
náramky, náušnice, brože a ostatní doplňky
Alšovice 156 , 468 21 Bratříkov
Tel: +420 483 360 280
Výrobce sirupů a bylinných vín
Pasířská 60, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.kitl.cz , www.kittel.cz, tel. 483000483

Obec Pěnčín
SDH Huť
Potraviny Huť

