Jubilejní 40. ročník

BĚHU KOVOHUTĚMI
www.kovopb.cz/beh.html

Lhota u Příbramě 11. září 2010

Propozice
jubilejního 40. ročníku BĚHU KOVOHUTĚMI
Pořádá:

Atletický oddíl Kovohutě Příbram

Datum konání:

11. září 2010

Místo:

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, u dětí jejich rodiče

Startovné:

20,- Kč/běh – pouze dospělí – s nárokem na občerstvení,
přihlášky na stadionu

Šatny:

v budově stadionu

Zahájení:

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. Povrch pro všechny tratě je
asfaltový – pro dospělé kopcovitý terén, tratě pro mládež
jsou situovány na stadionu a v jeho okolí.
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) 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“.

Doprovodný program – Den Kovohutí – bezplatné atrakce: skákací hrad,lití
olova, ražba olověných medailí, vystoupení kynologů, fotbalová exhibice, prohlídka podniku;
Ekologické služby – výkup olověných autobaterií za akční ceny, sběr elektroodpadu

ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ
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
13.starší žáci
14.dorostenci

od roč. 2004
od roč. 2004
2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001
1999
1998
1999
1998
1996-1997
1992-1995
1996-1997
1992-1995

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
Lhota – Sádek – Drahlín – Obecnice – Oseč – Nové Podlesí – Lhota
Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdělené
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, 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 obou kategoriích předáno po 5 cenách.
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 (2010 – mj. 6 500.
v kategoriích mládeže, 3 800. dospělý, 10 300. běžec celkem).
4) Poháry generálního ředitele Kovohutí Příbram obdrží – vítěz a vítězka
hlavního závodu, vítěz závodu mužů-mílařů a vítězka závodu žen-mílařek.
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. Tyto a další informace
jsou a budou také na www.kovopb.cz/beh.html

Zvláštní autobusové spojení
Bude přistaven autobus s označením KOVOHUTĚ, který zajistí odvoz
závodníků z Příbrami do Lhoty u Příbramě na stadion TJ takto:
Odjezd autobusu pod Domem kultury v Příbrami:
7:40 hodin
9:00 hodin
Odjezd z autobusové zastávky MHD u rybníka Dolní Obora – u autobusového
a vlakového nádraží – naproti bývalým kasárnám:
7:50 hodin
9:10 hodin

Po skončení závodů mládeže i dospělých autobus odveze závodníky zpět
do Příbrami.
Milan Tvrz, v.r.
ředitel závodu Běh Kovohutěmi
tel.: +420 318 470 235; +420 728 702 768
e-mail: tvrz@kovopb.cz
Jiří Drvola, v.r.
technické zabezpečení Běhu Kovohutěmi
tel.: +420 318 470 384; +420 724 277 237
Ing. Václav Mikeš, v.r.
předseda Atletického oddílu Kovohutě Příbram
WEB: www.kovopb.cz/beh.html; www.kovopb.cz
Běh Kovohutěmi

Další sponzoři a partneři:
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
TOP GASTRO PŘÍBRAM, s. r. o.; areál Kovohutě Příbram
tel. + fax: 318 470 257; topgastro@seznam.cz; www.topgastro.axis4.info
VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLÝCH A STUDENÝCH JÍDEL
Obecní úřad LHOTA u PŘÍBRAMĚ
tel.: 318 624 144
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
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
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.trio-havel.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

Vladislav Šimík

