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Propozice 
 

38. ročníku BĚHU KOVOHUT ĚMI  

 
 
 

 
 

Pořádá :                  Atletický oddíl Kovohutě Příbram 
 
Datum konání :      13. září 2008 
 
Místo :                    Stadión TJ Kovohut ě  –  Lhota u P říbram ě  
 
Ředitel závodu :     Milan Tvrz 
 
 
Zdravotní stav :      Za zdravotní stav sportovců odpovídá vysílající slož- 
                                ka (TJ, oddíl, odbor), u neregistrovaných závodník                             
                                sám, u dětí jejich rodiče 
 
Startovné :             20,- K č/běh - pouze dospělí - s nárokem na  
                                občerstvení, přihlášky na stadiónu  
 
Šatny :                    V budově stadiónu 
 
Zahájení :                Pro mládež  bude provedeno v 8.30 hod. ,  
                                 pro dosp ělé v 9.45 hod. 
 
Podmínky b ěhu :    Závodníci startují na vlastní nebezpe čí, musí do- 
                                 držovat pravidla s ilni čního provozu.  
                                 Povrch pro všechny tratě je asfaltový – pro dospělé 
                                 kopcovitý terén, tratě pro mládež jsou situovány                         
                                 na stadiónu a v jeho okolí. 
                                 Závod je veřejný 
Zdravotní služba,    
občerstvení :           Zajištěno na stadiónu 
 
Upozorn ění :        a) Podmínkou pro účast v závodech žen a mužů je  
                                 dovršení 18 let věku v den závodu. Mladší závodníci  
                                 mohou startovat pouze v závodech pro mládež. 
                             b) Pro zařazení do věkových kategorií dospělých je  
                                 rozhodující den narození. 
                            



                            c) Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu v pořadí  
                                 závodů mládeže i v počtu vydaných diplomů a cen 
                                 v jednotlivých kategoriích dospělých i mládeže. 
                            d) Pořadatel je členem „Sdružení organizátorů                    
                                běžeckých závodů“. 
 
 

ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ 
 
8.30 hod.    1. nejmladší žactvo – dívky          od roč. 2002 200 m 
                   2. nejmladší žactvo – chlapci       od roč. 2002 200 m 
                   3. nejmladší žactvo – dívky           2000 – 2001 500 m 
                   4. nejmladší žactvo – chlapci        2000 – 2001 500 m 
                   5. nejmladší žactvo – dívky           1998 – 1999 500 m 
                   6. nejmladší žactvo – chlapci        1998 – 1999 500 m 
                   7. mladší žákyně                                 1997 800 m 
                   8. mladší žákyně                                 1996 800 m 
                   9. mladší žáci                                      1997 1.000 m 
                 10. mladší žáci                                      1996 1.000 m 
                 11. starší žákyně                             1994 – 1995 1.000 m 
                 12. dorostenky                                 1990 – 1993 1.000 m 
                 13. starší žáci                                  1994 – 1995 1.500 m 
                 14. dorostenci                                  1990 – 1993 3.000 m 
 
 
 
10.00 hod .   1)  závod žen  – z Obecnice do Lhoty na stadión 
                          2 766 m   
 
10.20 hod .   2) závod muži míla ři – Lhota-Obecnice a zpět 
                          5 532 m 
 
10.50 hod .   3) hlavní závod  –  12 322 m 
                         Lhota – Sádek – Drahlín – Obecnice – Oseč – Lhota 
 
                     Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdě-            
                      lené do dvou kategorií a muže rozdělené do pěti kategorií. 
 
     Kategorie žen : 

I. kategorie – do 34 let 
II. kategorie – 35 let a více 

 
 



      Kategorie mužů : 
I. kategorie: do 39 let 
II. kategorie: 40 – 49 let 
III. kategorie: 50 – 59 let 
IV. kategorie: 60 – 69 let 
V. kategorie: 70 let a více 

 
 

VYHODNOCENÍ 
 

1)    V kategoriích mládeže obdrží vždy první tři závodníci diplomy   
        a věcné ceny, všichni pak účastnické diplomy a igelitové tašky. 
 
2)    1.  V závodě žen na 2 766 m bude předáno 5 cen  

2.  V závodě mužů – mílařů  bude předáno 5 cen 
3.  V závodě žen na 12 322 m bude v obou kategoriích předáno 
     po 5 cenách 

       4.  V závodě mužů na 12 322 m bude v I. až IV. kategorii předáno 
            po 15 cenách, v V.kategorii bude předáno 5 cen 
 
3)    V kategoriích mládeže i dospělých budou vyhodnoceni také 
        závodníci, kteří doběhnou na předem stanovených místech  
        a  uzavřou  tak určitý počet závodníků za celou historii Běhu 
        Kovohutěmi. 
 
4)     Vítěz hlavního závodu obdrží „Putovní pohár generálního ředitele                

Kovohutí Příbram“. Do trvalého vlastnictví obdrží pohár závodník, 
který v tomto závodě zvítězí 3x po sobě. 

 
5)    V každé kategorii závodů pro dospělé budou předány diplomy  
           pro nejlepší běžce a všichni závodníci obdrží účastnické diplomy 
        a suvenýry. 

 
6)    Výsledkové listiny budou po ukončení závodu zaslány všem   
       dospělým závodníkům a na školy běžců v kategoriích mládeže. 



 
 

Zvláštní autobusové spojení 
 
 
 
Bude přistaven autobus s označením KOVOHUTĚ, který zajistí odvoz 
závodníků z Příbrami do Lhoty u Příbramě na stadión TJ takto : 
 
- odjezd autobusu pod Domem kultury v Příbrami : 
 
                                                                                       7.40 hodin  
                                                                                       9.00 hodin  
 
 
- odjezd z autobusové zastávky MHD u ryb. Dolní Obora – u aut. a žel.  
  nádraží, naproti býv. kasárnám :        
 
                                                                                       7.50 hodin 
                                                                                       9.10 hodin 
 
 
Po skončení závodů mládeže i dospělých autobus odveze závodníky 
zpět do Příbrami. 
 
 
 
 
          Ji ří Drvola, v.r.                                      Milan TVRZ, v. r.                                       
     technické zabezpečení                                ředitel závodu 
 
   tel.  : +420 318 470 384                                   tel.     : +420 318 470 235 
            +420 724 277 237                                               +420 728 702 768 
                                                                            e-mail:  tvrz@kovopb.cz           
                                                                                web   :  www.kovopb.cz/cz/beh.htmlwww.kovopb.cz/cz/beh.htmlwww.kovopb.cz/cz/beh.htmlwww.kovopb.cz/cz/beh.html                                    
         
                           
                                     

 
                                                                       Ing. Václav Mikeš, v.r. 
                                                                  předseda Atletického oddílu    
                                                                          Kovohutě Příbram 
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