
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2018 
BĚŽECKÁ CENA MLÁDEŽE FRÝDECKO-MÍSTECKA 2018 1. ROčNÍK

HLAvNÍ PARTNER: PARNEři:

Místo prezentace:  
sportovní hala při zŠ paskov, ul Kirilovová 330
(včetně šaten, sprch, zdravotnické služby)
start závodů Mládeže a hlavního závodu: 
areál paskovského zámku a zámeckého parku
Možnosti parKování: Centrální parkoviště u kina a další 
parkoviště – u základní školy, u zámku, u nákupního střediska 
a u obecního úřadu
Časový harMonograM:
závody mládeže: prezentace 9:00-9:45 | zahájení závodů od 10:00
hlavní závod: prezentace 9:00 - 11:00 | start 11:30
Kategorie :
hlavní závod – 9000 M (3 okruhy po  3000 m)

Muži:
A – do 34 let
B – 35 – 44 let

C – 45 – 54 let
D – 55 – 64 let
E – 65 let a více

ženy:
F – do 34 let 
G – 35 – 44 let

H – 45 – 54 let
I – 55 let a více

V každé kategorii bude vyhlášen také nejrychlejší občan/občanka Paskova.

závody Mládeže (1 okruh – cca 800 m, popř. cca 300 m pro nejmladší žáky)

žáci a žákyně – ročníky:
2003-2004 800 m 
2005-2006 800 m

     2007-2008         800 m
     2009-2010         800 m
  2011 a mladší   cca 300 m 

dorostenci a dorostenky – ročníky:
2001-2002 800 m
V každé kategorii bude vyhlášen také nejrychlejší žák/žákyně a dorostenec/dorostenka Paskova.

startovné:
závody Mládeže – zdarMa | hlavní závod – 70,- KČ
ceny:
•	medaile pro první tři v každé kategorii mládeže
•	poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
•	věcné ceny pro tři nejrychlejší muže a tři nejrychlejší ženy 

v absolutním pořadí hlavního závodu 
•	věcné odměny pro nejrychlejšího Paskovana/Paskovanku 

v jednotlivých kategoriích závodů mládeže i hlavního závodu
•	pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hlavního závodu

•	 losování šťastných čísel závodníků, kteří dokončili závod, a to 
samostatně pro závody mládeže a samostatně pro hlavní závod

obČerstvení:
Bude poskytnuto všem účastníkům hlavního závodu a závodů 
mládeže. 
popis trasy hlavního závodu:
Trasa hlavního závodu - okruh v délce 3000 m 
(běží se 3 okruhy) – 100 % asfalt, v mapce trasa 1 – červený okruh
popis trasy závodů Mládeže:
Okruh zámeckým 
parkem v délce cca 
800 m (běží se jeden 
okruh, u nejmladší 
kategorie část okruhu 
v délce cca 300 m) 
– asfalt a nezpevněný 
povrch, v mapce trasa 2 
– modrý okruh.
realizaČní týM:
gabriela Klimundová  
(Město Paskov)
– organizační zajištění, zázemí závodů
Miroslav lysek 
(Region Slezská brána)  
– propozice a propagace akce
Josef nejezchleba 
(TJ Slezan Frýdek-Místek) 
– hlavní rozhodčí

Upozornění:  Každý závodníK startUje na 
vlastní nebezpečí

www.mesto-paskov.cz
www.slezskabrana.cz
www.facebook.com/slezskabrana/
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