
ROZPIS  /organizační pokyny/ 
 

Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, 
 starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň v přespolním běhu 2017 

a 2. závod Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2017. 
Mistrovství se koná jako otevřený závod v rámci 19. ročníku Bělské pětky. 

 
Pořadatel 
Z pověření Plzeňského krajského atletického svazu, technicky zajišťuje 
TJ Start Bělá nad Radbuzou, město Bělá nad Radbuzou a atletický klub AC Domažlice. 
 
Datum a místo 
Sobota 8. dubna 2017 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Bělé nad Radbuzou. 
 
Činovníci závodu 
Ředitel závodu                                           Ing. Radek Bílý 
Hlavní rozhodčí                                          Ing. Zdeněk Forster 
Technický delegát                                      Petr Konop                             
                           
Přihlášky 
Podávají atletické oddíly-kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky pořadatele 
www.tjstartbela.cz a pak mimořádně v den závodu v závodní kanceláři nejpozději dvě hodiny 
před startem příslušné kategorie-závodu.  
 
Startují 
Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci 
a mladší žákyně registrovaní ČAS oddílů-klubů Plzeňského kraje. 
Dále cizí i neregistrovaní závodníci/-ce/ mohou startovat v rámci otevřeného závodu. 
Nejmladší žactvo /přípravky/ budou startovat v rámci 2. závodu Běžeckého poháru mládeže 
Plzeňského kraje 2017. 
 
Startovné 
Bude se hradit u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci. 
 
Kategorie a délky tratí 
/mistrovské kategorie-soutěže/ 
Muži /1997 a starší/, junioři /1998-1999/                                                                       5 000 m 
Ženy /1997 a starší/, juniorky /1998-1999/, dorostenci /2000-2001/                             3 000 m 
Dorostenky /2000-2001/, starší žáci /2002-2003/                                                          2 000 m  
Starší žákyně /2002-2003/                                                                                              1 500 m                                         
Mladší žáci / 2004-2005/                                                                                                1 300 m 
Mladší žákyně / 2004-2005/                                                                                           1 000 m 
 
/kategorie nejmladšího žactva- předžactva/ 
Starší předžactvo /H/ 2006-2007                                                                      1 000 m 
Starší předžactvo /D/ 2006-2007                                                                         800 m 
Mladší předžactvo /H/ 2008-2009                800 m 
Mladší předžactvo /D/ 2008-2009                500 m 
Nejmladší děti /H,D/ 2010 a mladší                                                                                  300 m 
 
 
 

http://www.tjstartbela.cz


Závodní kancelář 
Bude otevřena v den závodu od 12.00 hodin do ukončení závodu.  
 
Prezentace závodníků/-ic/ 
Prezentace se uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník/-ce/ po uhrazení 
startovného obdrží startovní číslo.  
Prezentace se uskuteční od 12.00 hodin. 
Závodníci/-ce/ jednotlivých kategorií se musí odprezentovat nejpozději hodinu před startem  
svého závodu. 
 
Charakter a povrch tratí 
Tratě jsou mírně zvlněné, povrch travnatý. 
 
Šatny a umývárny 
Šatny pro převlékání a umývárny budou zajištěny v prostorách zařízení fotbalového stadionu.  
 
Občerstvení 
Teplý čaj zdarma, ostatní občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu. 
 
Tituly a ceny 
Registrovaní závodníci/-ce/ oddílů-klubů Plzeňského kraje startující v mistrovských 
kategoriích-soutěžích a umístí se na prvních třech místech obdrží mistrovské medaile  
mistrovství Plzeňského kraje 2017. 
 
Vyhlašování 
První blok vyhlašování výsledků se uskuteční po ukončení posledního závodu kategorií 
nejmladšího žactva-předžactva.  
Vyhlášení mistrovských kategorií /druhý blok/ se uskuteční po ukončení posledního závodu 
kategorie mužů a juniorů. 
 
Časový pořad – orientační  
/kategorie nejmladšího žactva-předžactva/ 
14.00 hodin    a nejmladší děti D a H /2009 a mladší/       300 m 
14.05              Mladší předžactvo-přípravky D /2007-2008/                                       500 m 
14.15              Mladší předžactvo-přípravky H /2007-2008/                                       800 m 
14.25              Starší předžactvo-přípravky D /2005-2006/       800 m 
14.35              Starší předžactvo-přípravky H /2005-2006/    1 000 m 
Vyhlášení I.blok 
/mistrovské kategorie/ 
15.00              Mladší žákyně /2004-2005/                                                               1 000 m 
15.10              Mladší žáci /2004-2005/                                                                    1 300 m 
15.20              Starší žákyně /2002-2003/                                                                 1 500 m 
15.35              Starší žáci /2002-2003/                                                                      2 000 m 
15.50              Dorostenky /2000-2001/                                                                    2 000 m 
16.05              Dorostenci /2000-2001/                                                                     3 000 m 
16.05              Ženy /1997 a starší/, juniorky /1998-1999/                                       3 000 m 
16.25              Muži /1997 a starší/, junioři /1998-1999/                                          5 000 m 
 
Časový pořad je orientační a dle počtu přihlášených může dojít ke sloučení některých kategorií. 
 


