Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, OÚ Rybí a TJ Sokol Rybí Vás zvou na

RYBSKÝ TRHÁK
2. ročník

SILNIČNÍHO BĚHU
Kategorie:
Datum konání závodu: sobota 11. října 2014
Start závodu: 11.00 hod.
Místo a čas prezentace: fotbalové hřiště TJ Sokol Rybí,
od 9.50 hod. do 10.50 hod.
Délka tratě a terén:
Trať o délce 7 km s kopcovitým terénem a převýšením 135 m.
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Startovné: 100 Kč

muži
muži
muži
muži
muži
ženy
ženy

do 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
do 35 let
nad 35 let

Věcné ceny pro první tři běžce v každé kategorii,
cena pro nejstaršího účastníka a nejlepšího běžce z obce Rybí.
Občerstvení zajištěno.
Přihlášky: zasílejte do 9. 10. 2014 na
www.atletikakoprivnice.cz/lasskabezeckaliga2014
nebo v den závodu u prezentace
Info o závodě: jiri.harasta @ktknet.cz
Výsledky na www.atletikakoprivnice.cz

Sponzoři:

BĚH DĚTÍ
v Rybím

2. ročník
veřejného závodu pro všechny děti

Pořadatel závodu: Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice,
Obec Rybí a TJ Sokol Rybí

Ceny:
 sladká odměna pro všechny
 vyhlášení 3 nejlepších v každé kategorii

Datum konání: sobota 11. října 2014
Místo konání: areál fotbalového hřiště v Rybím

Přihlášky:
do 9. 10. 2014 na e-mail obec@rybi.cz nebo v den závodu u
prezentace

Prezentace: správní budova fotbalového hřiště,
od 8.00 hod. do 9.00 hod.
Časový rozvrh:
9.00 hod.

st. žáci a st. žákyně

r. 1999 - 2000

1640 m

9.15 hod.

ml. žáci a ml. žákyně

r. 2001 – 2002

820 m

9.30 hod.

st. přípravka chlapci a
dívky

r. 2003 – 2004

820 m

Startovné: 10 Kč
Vyhlášení výsledků po ukončení závodu před správní budovou
fotbalového hřiště.

Občerstvení zajištěno.
Výsledky: www.rybi.cz/aktuality

ml. přípravka chlapci
a dívky

r. 2005 – 2006

10.00 hod.

dívky a chlapci

r. 2007 – 2008

360 m

10.15 hod.

dívky a chlapci

r. 2009 – 2010

80 m

10.30 hod.

děti

r. 2011 a mladší

30 m

9.45 hod.

360 m
Zve organizátor soutěže Obec Rybí a TJ Sokol Rybí

