
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 

ve spolupráci s Obecním úřadem Lukavice 

pořádá 

36. ročník silničního běhu 

O LUKAVICKÝ KAHAN 

 

Start dětí do 6 let v 9:30. 
Délka tratě 350m. 
 
Start dětí do 10let v 10:00. 
Délka tratě 770m. 
 
Start dětí do 15 let v 10:20… 
Délka tratě 2km 

 

 

Konec presence 15min před startem každé kategorie 

Neděle 11. září 2022 

Vážení běžci, 

 

již po 36. pořádá T. J. Sokol Lukavice ve spolupráci  

s Obecním úřadem Lukavice silniční běh 
 

O lukavický kahan 
Běží se převážně po asfaltových komunikacích zvlněným 

terénem po trati dlouhé 7km (ženy a junioři 3,5 km). Trať 

pro mládež – nejmladší 350m, mladší 770m a starší 2km 

 
Místo:  OÚ Lukavice u Chrudimě 

 

Datum: 11. září 2022 

 

Start:  Děti do 6 let v 9:30, děti do 10 let v 10:00, děti do 15 

let v 10:20, start juniorů, žen a mužů v 10:50. 

 

Startovné 50,- Kč dospělí, žákovské kategorie startovné neplatí 

  Startovné se hradí při presenci 

 

Presence: Nezávislé přihlášky elektronicky Zde klikněte 

Prezence a vydání startovních čísel v budově 

OÚ Lukavice. Konec presence 15min před 

startem každé kategorie 

 

Vyhlášení výsledků a předání cen na sále v restauraci Na křižovatce 

  Kategorie dětí do 6 let již v 10:30  

  Kategorie dětí do 10, do 15 let a dospělí cca v 12:30 

 

Občerstvení: zajištěno v restauraci Na Křižovatce 

Start juniorů, žen a mužů 
v 10:50. 
Délka tratě mužů 7km, 
ženy a junioři 3,5km. 
 

https://forms.gle/DBeTkMRtQXfwJUbD7


 

Kontakt: Jiří Čechlovský, Lukavice 87, 53821 Slatiňany 

  Mail: jiri.cechlovsky@post.cz, Tel.: 777835206 

 

Podmínky závodu: 

1. Závodí se podle platných pravidel atletiky. Závodníci jsou 

povinni dodržovat pravidla silničního provozu a startují na 

vlastní nebezpečí. 

 

2. Startovat mohou všichni řádně přihlášení závodníci, kteří se 

včas presentovali. 

 

3. Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích. 

 

4. Kategorie dle ročníku narození  

 

 

 

5. Závod se běží zvlněným terénem, trať závodu je usměrněna 

pořadateli. V průběhu závodu i ze slavnostního vyhlášení 

jsou pořizovány audio-video záznamy. 

 

6. Za zdravotní stav odpovídá závodník sám a startuje na vlastní 

nebezpečí. Dojde-li při běhu ke zdravotnímu poškození, 

nevzniká poškozenému žádný nárok vůči pořadateli. 

 

7. Slavnostní vyhlášení a předávání cen 

Vyhlášení kategorie dětí do 6 let proběhne dříve, ostatní 

kategorie dětí a dospělých proběhne po doběhnutí posledního 

závodu. 

Všichni závodníci žákovských kategorií obdrží věcné ceny a 

diplom, první tři závodníci také medaile. 

Prvních 5 závodníků z každé kategorii dospělých a juniorů 

obdrží věcné ceny a diplom. 

Celkový vítěz v kategorii mužů a celková vítězka v kategorii 

žen obdrží prémii pro vítěze. 

 

8. Výsledkové listiny budou zveřejněny na stránkách T.J. Sokol 

Lukavice ( www.sokollukavice.cz ) nebo na stránkách OÚ 

Lukavice ( www.lukavice.com ).  

 

Těšíme se na vaši účast a budeme rádi, 

 když pozvete i své přátele. 

mailto:jiri.cechlovsky@post.cz
http://www.sokollukavice.cz/
http://www.lukavice.com/

