Palkovice – Kubánkov – Palkovice
Memoriál Antonína Øezníèka
Antonín Øezníèek
(*13.7.1928, Køelov, okres Olomouc, † 13.12.2010, Palkovice, okres F-M)

Antonín Øezníèek, pro kamarády prostì Tonda, byl ze své podstaty døíè. Do èehokoli se pustil, chtìl dodìlat a
udìlat dobøe. Takového jej znali v práci (NHKG), v obci Palkovice a takovým byl i pro své soupeøe a zároveò pøátele z
dlouhých bìžeckých závodù, pøedevším z toho královského – maratónu.
Vzdálenost 42 195 m, kterou pøedstavuje maratónská tra, bìžel celkem v tøiceti osmi závodech a dvakrát si
dokonce pomìøil síly i s Emilem Zátopkem. Nejoblíbenìjší bìžeckou akcí byl pro nìj Košický maratón, kterého se
zúèastnil devìtkrát a v létech 1953 a 1955 tady dokonce stál na bednì, v obou pøípadech na stupni pro druhé
místo. Kromì toho dosáhl øadu dalších medailových umístìní (viz. foto medaile z mistrovství ÈSSR v lehké atletice
z r. 1963).
Když už byl vzpomenut náš nejlepší èeskoslovenský vytrvalec, bylo by možno øíci, že pro své vlastnosti – píli,
skromnost a až zarputilý tah po vìci - je Antonín Øezníèek jakýmsi palkovickým Emilem Zátopkem.

Moravskoslezský bìžecký pohár 2012
Bìžecká velká cena vytrvalcù okresu Frýdek-Místek
Velká cena mládeže okresu Frýdek-Místek

Pátek 31. srpna 2012

Ceny:
- poháry pro první tøi v každé kategorii hlavního
závodu
- pohár pro prvního muže a první ženu v
absolutním poøadí hlavního závodu
- vìcná cena pro prvního muže a první ženu na
vrcholu Kubánkova
- pamìtní medaile pro prvních 100 úèastníkù
hlavního závodu
- medaile pro první 3 v každé kategorii závodù
mládeže
- tombola s vìcnými cenami pro všechny úèastníky
hlavního závodu

Poøadatel: Obec Palkovice
Prezentace:
15.30 – 16,45 hod
(areál tìlocvièny Palkovice
GPS:49°38'11.104"N, 18°18'56.704"E)
Start hlavního závodu v 17.00 hod
Starty kategorií mládeže – od 17.05
Startovné:
- v kategoriích dospìlých 60,- kategorie mládeže – bez startovného

Zázemí:
- šatny, sprchy a obèerstvení zajištìno pro hlavní
závod i závody mládeže

Kategorie:

Popis tratì hlavního závodu:
- délka – 17 km
- povrch – støídavý – asfalt, chodník ze zámkové
dlažby, lesní cesty
- pøevýšení - 370 m

A Hlavní závod (17 km)
Muži:
A do 39 let
B 40 - 49 let

C 50 - 59 let
D 60 - 69 let

Ženy:
G do 34 let
H 35 - 44 let

I nad 45 let
J ženy Palkovic

E nad 70 let
F muži Palkovic

Start a Cíl – areál tìlocvièny Palkovice (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledkù, obèerstvení po
závodì, šatny, sprchy)
Vrcholový kulminaèní bod – Kubánkov (661 m.n.m.)
(obèerstvení)

B Závody mládeže
(kategorie i délky trati jsou stejné pro dívky i chlapce)
Roèník 2005 a mladší – 200 m
Roèníky 2003 - 2004 – 400 m
Roèníky 2001 - 2002 – 600 m
Roèníky 1999 - 2000 – 900 m
Roèníky 1997 - 1998 – 900 m
Roèníky 1995 - 1996 – 900 m
m n.m.

okolo Kabátice
(cca 500)
Kaple Myslík (420)

Informace:
Martina Mertová – 736 472 247
Miroslav Lysek – 602 883 789

Upozornìní:
Každý závodník
startuje na vlastní
nebezpeèí !
Kubánkov (661)

Kaple
v Chlebovicích
okolo Kabátice
Podhurcí

Start - Cíl
tìlocvièna Palkovice

Kaple
v Chlebovicích
(390)
Podhurcí
(405 - 398 -415)

Start (320)
tìlocvièna Palkovice

Plán tratì
Cíl (320)
tìlocvièna Palkovice

Kubánkov
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