
Rozpis

49.ROČNÍK BĚHU LABSKÝM ÚDOLÍM 2022

závod Děčínského běžeckého poháru 2022, závod Dolnožlebského běžeckého poháru 2022

Pořadatel : KOB Děčín 

Datum : Sobota 5.11.2022

Místo konání : Dolní Žleb (10 km severně od Děčína, na levém břehu Labe)

Prezentace :
V sobotu  5.11.2022 do 11:30 hod. Hospoda „U Kosti“
(GPS:50.8414575N, 14.2138728E)

Start : Ve 12:00 muži, ženy, veteráni, veteránky, junioři, juniorky, 16 a 8 km, 50m nad hospodou   

Ve 12:10 dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, 4 km, 50m nad hospodou

Ve 12:20 děti na cestě nad  hospodou (přibližně 150 m od startu hlavních kategorií).

Kategorie : 16 km MUŽI hlavní závod a do poháru

16 km ženy do poháru

8 km ŽENY hlavní závod (roč.2002 a st.)

8 km veteráni nad 40 let (roč.82 a st.)

8 km veteránky nad 40 let (roč.82 a st.)

8 km junioři (roč.03-04)

8 km juniorky (roč.03-04)

4 km dorostenci (roč. 05-06)

4 km dorostenky (roč.05-06)

4 km žáci starší (roč.07-08)

4 km žákyně starší (roč.07-08)

4 km žáci mladší (roč.09-10)

4 km žákyně mladší (roč.09-10)

100-500m děti (roč.11 a mladší)

Startovné : 150 Kč při přihlášení na on-line přihlášky na www.kobdecin.cz do 1.11.2022 ( 23:59)
nebo 200 Kč při přihlášení přímo na místě, dorci, dorky, žáci, žákyně 4km – 100 Kč, 
děti ZDARMA !!! Přihlášky dětských sportovních skupin pouze do 1.11.2022.  Polévka 
jen pro předem přihlášené. 

WC :
Hospoda „ U Kosti“, Šatnu pořadatel nezajišťuje, volné uložení
věcí bude možné ve stanu KOB Děčín na startu.

Občerstvení :
Polévka
Čaj + něco sladkého, chovejte se EKOlogicky a 
doneste si vlastní hrnek!

Doprava :
Doporučujeme příjezd vlakem, odjezd 10.46 z hlavního nádraží v Děčíně.
V obci Dolní Žleb není možné parkovat! 

Vyhlášení výsledků : - co nejdříve po doběhu
- pro nejlepší v hl. závodech věcné ceny od Hudysportu
- v ostatních kategoriích drobné ceny na 1.-3.místě

Informace: Ivan Stibal Tel.:724596675

Sponzor závodu :        www.hudy.cz www.ukosti.cz

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín

http://www.horosvaz.cz/



