
 
TJ Olympia Bruntál - oddíl atletiky a město Bruntál Vás srdečně zvou v pátek 
15.června 2012 od 18:30 hodin (BRUNTÁL - náměstí Míru) na Jubilejní 
XXXX.ro čník „Mezinárodního večerního běhu Bruntálem“ a „B ěhu naděje“ , 
pořádaných v rámci oslav „Dn ů města Bruntálu“ . 
 
Přihlášky: Nejpozději do 13. června 2012 na : e-mail: cstv.bruntal@iol.cz. 

Bližší informace, fotografie a výsledky běhu na www.olympiabruntal.cz 
 
Ubytování: Zajistí pořadatel pro pozvané závodníky na základě podané přihlášky zdarma. 
Pro ostatní závodníky je cena ubytování v hotelu 350,- Kč na noc, na internátu 160,- Kč na 
noc a je třeba si je objednat do 8.6.2012. 
 
Startovné: Pro české závodníky 70,- Kč, pro zahraniční 3,-Euro, pro žactvo a dorost 50,-Kč, 
resp. 2,- Euro nebo 3 Zl. Za přihlášku na místě příplatek + 30,- Kč. 
 
Závodní kancelář: Bude otevřena na náměstí Míru od 17,00 hodin. 
 
Šatny: Budou zabezpečeny v šatnách ZŠ v Bruntále 
 
Ceny: 
Muži - hlavní závod: 4000.- 2000,- 1000,- 500,- 300,- 200,- 
Ženy - hlavní závod: 3000.- 2000,- 1000,- 
Veteránské kategorie - 800,- 500,- 300,- 
 
První tři v každé kategorii obdrží poháry. 
Pro účastníky Běhu naděje jsou připraveny drobné upomínky a účastnické diplomy. 
Vítězové žákovských kategorii obdrží dále dort, prvních 5 tričko. 
 
Občerstvení: Minerálka, ovoce, nápoj od sponzorů 
 
Upozornění: Závodí se podle pravidel ČAS. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a 
odpovídá za zdravotní stav, způsobilý pro tento výkon. V dětských kategoriích odpovídají za 
zdravotní stav závodníků rodiče, škola, či oddíl, který je přihlásil. 
 

Časový pořad a kategorie:   
18:30 - benjamínci chlapci r.2003 a ml. / 500m 2 malé kola 
18:35 - benjamínci dívky r.2003 a ml. 500m - 2 malé kola 
18:40 - nejmladší chlapci r.2001-2002 500m - 2 malé kola 
18:45 - nejmladší dívky r.2001-2002 500m - 2 malé kola 
18:50 - mladší žáci r.1999-2000 1000m - 4 malá kola 
18:50 - mladší žákyně r.1999-2000 1000m - 4 malá kola 
18:55 - starší žáci r.1997-98 / 1500m 6 malých kol 
18:55 - starší žákyně r.1997-98 / 1500m 6 malých kol 
19:10 - ženy - elita / 5000m 3 velká kola 
19:10 - muži nad 60 let / 5000m 3 velká kola 
19:10 - muži - elita / 10000m 6 velkých kol 



19:10 - muži nad 40,50 let / 10000m 6 velkých kol 
19:50 - Běh naděje - lidový nesoutěžní běh na 1616m 
pro příchozí všech věkových kategorií 

1 velké kolo 

20:00 - vyhlášení vítězů všech kategorií   
20:20 - Tombola účastníků Běhu naděje   
 
 
Jan Urban, ředitel závodu 


