půlkulatý 45. ročník

BĚHU KOVOHUTĚMI
www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
www.kovopb.cz/beh.html

Lhota u Příbramě 12. září 2015

v rámci Brdského běžeckého poháru – brdskypohar.cz
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Ekologické služby také při Běhu Kovohutěmi 12.09.2015 – výkup olověných autobaterií
za akční ceny (výši cen zveřejníme na webu začátkem 9/2015), sběr elektroodpadu (TV, PC,
kuchyňské elektrospotřebiče, hračky, atd. – vše s elektro-kabelem či na baterie) vč. svítidel
a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, výbojky; klasické žárovky), sběr baterií-suchých
článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.), výkup
autokatalyzátorů a dalších odpadů z autovraků.
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Propozice
45. ročníku BĚHU KOVOHUTĚMI
Pořádá:

Atletický oddíl Kovohutě Příbram
v rámci Brdského běžeckého poháru

Datum konání:
Místo:

12. září 2015
Stadion TJ Kovohutě Příbram – Lhota u Příbramě

Ředitel závodu:

Milan Tvrz
tel.: +420 318 470 235; +420 728 702 768; e-mail: tvrz@kovopb.cz

Zdravotní stav:

Za zdravotní stav sportovců odpovídá vysílající
složka (TJ, oddíl, odbor), u neregistrovaných závodník
sám a za mládež zákonný zástupce

Startovné:
 mládež a dospělí nad 60 let zdarma
 50,- Kč/běh přihlášení
na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
od 13.08.2015 do 09.09.2015
 100,- Kč/běh ostatní dospělí
Všichni dospělí účastnící získávají nárok na občerstvení.

Šatny:
Zahájení:

v budově stadionu (nově opravené sprchy)
Pro mládež bude provedeno v 8:30 hod,
pro dospělé v 9:45 hod
Podmínky běhu:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, musí dodržovat
pravidla silničního provozu. Tratě pro dospělé jsou
v kopcovitém terénu po asfaltu, tratě pro mládež jsou
situovány na travnatém stadionu a v jeho okolí po asfaltu
a tratě pro nejmenší děti jsou situovány na travnatém
stadionu.
Závod je veřejný.
Zdravotní služba, občerstvení: Zajištěno na stadiónu
Upozornění:
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) Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu v pořadí závodů mládeže i v počtu
vydaných diplomů a cen v jednotlivých kategoriích dospělých i mládeže.

Doprovodný program pro celou rodinu – bezplatné atrakce pro děti i dospělé
Den Kovohutí, Den Železnice, exkurze v Pivovaru Podlesí
historická železnice – návoz účastníků a vyhlídkové jízdy pro veřejnost z Příbrami do Kovohutí
(a zpět) po vlastní vlečce – další informace vč. jízdního řádu viz 7. stránka propozic
skákací hrad, lití olova, ražba olověných medailí, vystoupení kynologů a mažoretek, fotbalová
exhibice, prohlídky Kovohutí vč. hutnického muzea (11:30, 13:30 a 14:30) a Pivovaru Podlesí;
ekologické služby viz předchozí strana propozic + permanentní soutěž ve sběru odpadů
viz 5. a 6 stránka propozic – 8. kolo do 31.08.2015 a 9. kolo hned od 01.09.2015
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ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ
 BĚHÁ CELÁ RODINA 

8:30 hod:
1. nejmladší žactvo – dívky
2. nejmladší žactvo – chlapci
3. nejmladší žactvo – dívky
4. nejmladší žactvo – chlapci
5. nejmladší žactvo – dívky
6. nejmladší žactvo – chlapci
7. mladší žákyně
8. mladší žákyně
9. mladší žáci
10.mladší žáci
11.starší žákyně
12.dorostenky / juniorky
13.starší žáci
14.dorostenci / junioři

roč. 2008 a mladší
roč. 2008 a mladší

2006-2007
2006-2007
2004-2005
2004-2005
2003
2002
2003
2002
2000-2001
1997-1999
2000-2001
1997-1999

200 m
200 m
500 m
500 m
500 m
500 m
800 m
800 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.500 m
3.000 m

10:00 hod:
1. závod žen-mílařek – z Obecnice do Lhoty na stadion – 2.766 m
10:20 hod:
2. závod mužů-mílařů – Lhota-Obecnice a zpět – 5.532 m
10:50 hod
3. hlavní závod – 12.322 m (Memoriál Karla Zemka)
Lhota – Sádek – Drahlín – Obecnice – Oseč – Nové Podlesí – Lhota
Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdělené do tří
kategorií a muže rozdělené do pěti kategorií.
Kategorie žen:
I. kategorie: ročník 1981 a mladší
II. kategorie: ročníky 1971-1980
III. kategorie: ročník 1970 a starší
Kategorie mužů:
I. kategorie: ročník 1976 a mladší
II. kategorie: ročníky 1966-1975
III. kategorie: ročníky 1956-1965
IV. kategorie: ročníky 1946-1955
V. kategorie: ročník 1945 a starší
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VYHODNOCENÍ
1) V kategoriích mládeže obdrží vždy první tři závodníci diplomy a věcné ceny, všichni pak
účastnické diplomy, tašky a suvenýry.
2)
1.
2.
3.
4.

V závodě žen-mílařek na 2.766 m bude předáno 5 cen.
V závodě mužů-mílařů bude předáno 5 cen.
V závodě žen na 12.322 m bude v každé kategorii předáno po 5 cenách.
V závodě mužů na 12.322 m bude v I. až III. kategorii předáno po 15 cenách,
ve IV. kategorii bude předáno 10 cen a v V. kategorii bude předáno 5 cen.

3) Poháry generálního ředitele Kovohutí Příbram obdrží – absolutní vítěz a absolutní vítězka
hlavního závodu, absolutní vítěz závodu mužů-mílařů a absolutní vítězka závodu ženmílařek.
4) V každé kategorii závodů pro dospělé budou předány diplomy pro nejlepší běžce a všichni
závodníci obdrží účastnické diplomy a suvenýry.
5) Výsledkové listiny budou po ukončení závodu zaslány všem dospělým závodníkům
a na školy běžců v kategoriích mládeže.
Tyto a další informace jsou a budou také na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
(www.kovopb.cz/beh.html)

Zvláštní VLAKOVÉ spojení
Bude připraven vlak s označením HUŤSKÝ EXPRES, který zajistí odvoz závodníků
z Příbrami do Kovohutí a zpět takto:
km

Vlak
Příbram Junior klub (km 71,6)
1 Příbram Gymnázium (km 73,0)
2 Příbram ŽST
Příbram ŽST
6 Kovohutě Příbram

km

Vlak

Kovohutě Příbram
4 Příbram ŽST

Junior klub – nástup
na přechodu pro pěší

2
7:20
7:25
7:28
7:30
7:50

4
8:45
8:50
8:53
9:03
9:20

6

8

10

12

14

16

18

10:33
10:50

11:33
11:50

12:33
12:50

13:33
13:50

14:33
14:50

15:33
15:50

16:33
16:50

3
8:00
8:20

5
10:05
10:23

7
11:05
11:23

9
12:05
12:23

11
13:05
13:23

13
14:05
14:23

15
15:05
15:23

17
16:05
16:23

19
17:05
17:23

Gymnázium – spojnice mezi
ulicemi Komenského a Klaudova
Nástup od ulice Komenského

Vlakové
nádraží
(ŽST)

Zastávky Junior klub a Gymnázium jsou bez nástupiště,
nástup je možný pouze na pokyn dopravce, prvními dveřmi ve směru jízdy vlaku.
Přesnější popis umístění zastávek včetně větších fotografií nástupních míst bude uveřejněn
na rpdrahy.wz.cz a www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
Před závody i po závodech lze využít pravidelné vlakové spoje směr Zdice/Praha a Protivín/České Budějovice.
Zvláštní vlak Jan Muzika odjíždí z Příbrami v 19:05 směr Zdice, kde je v 19:58 zajištěn přípoj R 779 ve směru
Beroun a Praha-Hlavní nádraží. Jízdné ve vlaku Jan Muzika je pro účastníky Běhu Kovohutěmi dobrovolné.
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KONTAKTY:
Milan Tvrz
ředitel Běhu Kovohutěmi
tel.: +420 318 470 235; +420 728 702 768
e-mail: tvrz@kovopb.cz
Jiří Drvola
technické zabezpečení Běhu Kovohutěmi
tel.: +420 318 470 384; +420 724 277 237
Ing. Václav Mikeš
předseda Atletického oddílu Kovohutě Příbram
WEB: www.kovopb.cz/beh-kovohutemi (www.kovopb.cz/beh.html);
www.kovopb.cz
Běh Kovohutěmi

Další sponzoři a partneři:

www.purum.cz
Odpady – Sanace – Vodohospodářství – Stavby
naše historie stojí na čistém a férovém jednání, naším pracovním cílem je spokojenost zákazníků
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------ELCOMP
Jaroslava Drvolová, Lhota u Příbramě 113 – 261 01 Příbram
areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 384, 724 277 237; fax: 318 620 254; JiriDrvola@seznam.cz
 výměnné středisko autoagregátů Liaz, Tatra, Zetor
 prodejní sklad baterií
 náhradní díly a příslušenství Liaz, Tatra, Škoda, Zetor, Multicar
 oleje balené a stáčené, maziva, Fridex, Systol, gufera, manžety, o-kroužky, ložiska, klínové řemeny, hadice
pryžové + tlakové, šroubení, hydro, el-motory
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Kobas Příbram s.r.o., areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 326; fax: 318 470 335; kobas.bures@seznam.cz
 konstrukce a opravy budov a strojů
 soustružnické a frézařské práce
 truhlářské a svářečské práce
 plošina MP-22, automíchač T-148, UNC-060
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------ZV OS  Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 256
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Obecní úřad LHOTA u PŘÍBRAMĚ
tel.: 318 624 144; www.lhotaupribrame.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP GASTRO PŘÍBRAM, s. r. o.; areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 257; topgastro@seznam.cz; www.topgastro-pribram.cz
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, RAUTY, OBČERSTVENÍ NA OSLAVY
KLUB KUŽELNA KOVOHUTĚ – kuželky + občerstvení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pavel MLÁDEK – ELEKTRO PRÁCE
areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 323, 605 716 032; mladekpb@volny.cz
 montáže, opravy a údržba elektrozařízení
 revizní činnost, provádění elektroinstalací
 rekonstrukce elektrických rozvodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Miluše KODETOVÁ – PRÁDELNA
areál Kovohutě Příbram
tel.: 318 470 318; M.Kodetova@seznam.cz
 praní prádla a pracovních oděvů
 zašívání prádla a pracovních oděvů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALLICA s.r.o.
Za Balonkou 270, 261 01 Příbram (areál Balonka)
otevřeno 06:00-14:00 hod
tel. + fax: 318 628 404
 výkup kovového odpadu s odvozem
 výkup použitých autobaterií
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

D.R.C. – Petr Lavička
Lazsko 54, 262 31 Milín
tel.: 318 691 615; mob.: 602 645 921
VÝKOPOVÉ A JINÉ PRÁCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Domosa Group, s.r.o.
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4; www.domosagroup.cz
 úklidové práce
 zahradnické práce
 venkovní úklid včetně zimní údržby
 veškeré výškové a speciální práce
 bezpečnostní služby
 recepční služby
 běžná údržba budov včetně zajištění komplexní správy budovy
 speciální programy podle přání zákazníka
 pro stálé zákazníky NON-STOP servis 24 hodin denně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

www.trio-havel.cz
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KALNEX CZ s.r.o.; K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI
Mob.: 603 469 790; e-mail: nedosinsky@kalnex.cz; www.kalnex.cz
 výroba kartónových krabic
 kompletace
 balení včetně strojního
 provoz chráněné dílny
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

A.W.Faber-Castell Česká republika, s.r.o.; U Fáberů 1017, 373 41 Hluboká nad Vltavou; Tel.: +420 387
965 033; Fax: +420 387 965 034; www.faber-castell.cz
se zabývá výrobou vysoce hodnotných výrobků pro psaní, malování a kreativní tvoření:
 hraní a Učení (barevný svět zábavy a fantazie)
 umění a Grafika / Technické kreslení
 premium (Kolekce Graf von Faber-Castell a Porsche design)
 všeobecné psaní (kancelářské psací prostředky)
 zvýrazňovače
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

www.rwe.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------Josef Mázdra – Služby a mechanizace; Rožmitálská 129, 262 72 Březnice
Mobil: +420 774 946 394, Fax: +420 318 683 827, E-mail: josef.mazdra@seznam.cz
Zemní a výkopové práce pomocí všech typů rypadel – otočná kolová, pásová rypadla a rypadlo nakladače.
Provádíme drobné stavební práce – opravy a výstavby inženýrských sítí, komunikací a cest, zpevňování ploch,
asfaltování, odvodnění a drenáže, hutnění. Letní a zimní údržba komunikací – odklízíme sníh a posyp, čištění,
odbahňování vodních toků a rybníků, odvoz sypkých materiálů (5-20 t). Pronajímáme hutnicí techniku,
kontejnery, uložení odpadu, strojní bourací práce a demolice, zdvihací práce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

www.kalal.cz

www.3M.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------HRM GROUP, spol. s r.o.; Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3
mobil: +420 775 958 586
 zemní práce
 kanalizace a vodní rozvody
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www.goodpro.cz
ochrana proti teplu a ohni – nehořlavé oděvy a rukavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------TORUS Příbram s.r.o.; Husova 424, 261 01 Příbram VII
tel: +420 318 629 649, fax: +420 318 629 649, mobil: +420 777 768 383
www.toruspb.cz; stepanek@toruspb.cz
 komplexní dodávky staveb
 ostatní služby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.happyend.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

www.tomiscz.cz
Pracovní rukavice – Pracovní obuv – Pracovní oděvy – Ochrana zraku – Ochrana sluchu – Ochrana dechu –
Ochrana hlavy – Ochrana proti pádu z výšky – Čelovky – Svařovací kukly – Ostatní – Čistící hadry – Oděvy
PLANAM – Pracovní tašky a batohy – Sportswear RVC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

noles@email.cz
Instalace a prodej LED osvětlení pro domácnosti, obce a podniky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.rumpold.cz
Služby v oblasti životního prostředí – Odvoz a odstranění všech druhů odpadů, Pronájem kontejnerů (5-35 m3),
Poradenství v ekologii; Provozy – Skládka odpadů Chrást u Březnice, Recyklační středisko stavebních odpadů,
Třídící linka papíru a plastu Svaté Pole
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

www.metyzol.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

www.mercator.cz
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www.ave.cz
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabýváme především komunálními službami,
službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem.

Běh Kovohutěmi

Občanské sdružení Rakovnicko-Protivínská dráha, které organizuje vlakové spojení na Běh
Kovohutěmi v sobotu 12. září 2015 (jízdní řád na str. 7 těchto propozic), Vás zve hned po závodech
na „Den železnice“, který se uskuteční na příbramském vlakovém nádraží.
Program:
- vyhlídkové jízdy historickým motorovým vlakem
- provoz šlapací drezíny pro veřejnost (krátká manipulační kolej u staniční budovy) – 10:00-17:00
- promítání filmů s železniční tématikou (pro děti a dospělé) – 10:00-17:00
- exkurze na pracoviště řízení provozu – 12:00, 14:00 a 16:00
- divadelní představení železničářské hry Bedřich Hrozný, jeviště tvoří speciálně upravený železniční
nákladní vůz řady Taes – 14:00 a 17:00
- slavnostní zahájení projektu Kniha do vlaku – 13:00
- infostánek ČD s dětským koutkem (výtvarné a vědomostní soutěže) – 10:00-17:00
- stánek s občerstvením a točeným pivem a limem – 10:00-17:00
- sběr elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení (zářivky, úsporky, výbojky; klasické žárovky) a dalších
zájmových odpadů (olověné baterie, malé baterie, víčka na charitu) pro Kovohutě v historickém
železničním nákladním voze (celý den)
Zvláštní vlak Jan Muzika odjíždí z Příbrami v 19:05 směr Zdice, kde je v 19:58 zajištěn přípoj R 779 ve směru
Beroun a Praha-Hlavní nádraží. Jízdné ve vlaku Jan Muzika je pro účastníky Běhu Kovohutěmi dobrovolné.

Další informace naleznete na http://rpdrahy.wz.cz/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pivovar Podlesí organizuje v den Běhu Kovohutěmi v sobotu 12. září 2015 exkurze
do pivovaru od 13:30, 15:30, 16:30 a 17:30, které doplňují další bezplatné atrakce Běhu
Kovohutěmi (BK) v rámci Dne Kovohutí a vlakové spojení ze Dne železnice do Kovohutí.
Cesta od hřiště ve Lhotě u Příbramě a od Kovohutí do Podlesí k Pivovaru pro pěší i auta bude
značena navigačními šipkami. Pivovar také poskytne organizátorům BK pro dospělé
závodníky vouchery na ochutnávky piva. Pivovar nabízí vlastní a další piva, restauraci
s denním a stálým jídelním lístkem a prostory pro pořádání svatebních hostin, rodinných
oslav, firemních večírků, kongresů, rautů, banketů, recepcí, školení, firemních prezentací
nebo seminářů.
Podlesí 139, Příbram; Tel.: 326 531 949
Facebook: Pivovar Podlesí, E-mail: info@pivovarpodlesi.cz, Web: www.pivovarpodlesi.cz
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