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Poøadatel: Mìsto Kopøivnice a AK Emila Zátopka Kopøivnice
Datum konání: sobota 22. záøí 2018
Zaèátek závodu: od 9:00 hod.
Místo konání: centrum mìsta Kopøivnice
Pøihlášky: na místì (pouze kluby na e-mail
atletika.koprivnice@seznam.cz do 20. záøí 2018)
Závodní kanceláø: ZŠ dr. Milady Horákové
Prezentace: od 7:45 hod. v ZŠ dr. Milady Horákové,
ukonèení prezentace 15 minut pøed startem pøíslušné kategorie
Startují: všechny øádnì pøihlášené dìti
Startovné: 20 Kè
Tratì: jsou vedeny po asfaltovém povrchu a zámkové dlabì
Ceny: všichni závodníci dostanou v cíli trièko, pamìtní list
a sladkou odmìnu, tombola pro úèastníky Bìhu dìtí
Kopøivnicí
Vyhlášení výsledkù: vyhlášeni budou závodníci
na 1.–6. místì ve všech kategoriích
Upozornìní: závodníci bìí na vlastní nebezpeèí

Start
9:00 hod.
9:15 hod.
9:30 hod.
9:45 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
10:45 hod.
11:05 hod.

Kategorie
ml. pøípravka r. 2009-2010
st. pøípravka r. 2007-2008
ml. aèky a áci r. 2005-2006
st. aèky a áci r. 2003-2004
I. blok vyhlášení vítìzù
minipøípravka r. 2011-2012
atletická školka r. 2013-2014
dìti roèník 2015 a mladší
II. blok vyhlášení vítìzù

Tra
410 m
410 m
820 m
820 m
270 m
150 m
60 m

16 km

Souèástí závodu je soutì týmù MŠ a ZŠ.

17 km
18 km

Lidový bìh - Kopøivnice

19 km
20 km

Dolní Paseky
toèna Autobusù
obèerstvení

21 km

CÍL

22,3 km

RONOV p. RADHOŠTÌM

19,28 km
450 m

22,3 km
380 m

Valašské muzeum v pøírodì
v Ronovì pod Radhoštìm
obèerstvení

Poøadatel: Mìsto Kopøivnice
Datum konání: sobota 22. záøí 2018
Místo konání: centrum mìsta Kopøivnice
Prezentace: 8:00 a 8:40 hod. u ZŠ dr. Milady Horákové
Startují: hromadnì dìti i dospìlí bez omezení vìku
Start: 8:45 hod. u ZŠ dr. Milady Horákové
Tra: je vedena po zpevnìném povrchu v centru mìsta
Ceny: úèastníci Lidového bìhu obdrí drobný dárek
Upozornìní: všichni bìí na vlastní nebezpeèí

Den Mìsta Ronova pod Radhoštìm
s Bìhem rodným krajem Emila Zátopka
Poøadatel: Støedisko volného èasu Ronov pod Radhoštìm,
Mìsto Ronov pod Radhoštìm, TJ Ronov pod Radhoštìm
Datum konání: sobota 22. záøí 2018
Prezentace: od 8:45 hod., ukonèení 30 minut pøed startem
pøíslušné kategorie
Pøihlášky: na místì, nebo na email svc@svcroznov.cz
Místo konání: Valašské muzeum Ronov p. R. - Døevìné mìsteèko
Start/cíl: u Ronovské radnice v Døevìném mìsteèku
Startovné: zdarma
Tratì: asfalt, nezpevnìný povrch
Ceny: medaile, diplom, vìcná cena pro první tøi v kadé
kategorii, sladká odmìna pro všechny úèastníky
Vyhlášení výsledkù: vyhlášeni budou závodníci na 1.-3. místì
v kadé kategorii
Upozornìní: závodníci bìí na vlastní nebezpeèí
Start
9:30 hod.
9:40 hod.
9:50 hod.
10:05 hod.
10:20 hod.
10:40 hod.
10:55 hod.
11:10 hod.
11:20 hod.
11:40 hod.

Kategorie
roèník 2012 a mladší - chlapci
roèník 2012 a mladší - dívky
roèník 2009 a 2011 - chlapci
roèník 2009 a 2011 - dívky
1. blok vyhlášení výsledkù
roèník 2006 a 2008 – chlapci
roèník 2006 a 2008 – dívky
roèník 2003 a 2005 – chlapci
roèník 2003 a 2005 – dívky
2. blok vyhlášení výsledkù

Tra
150 m
150 m
300 m
300 m
600 m
600 m
800 m
800 m

Poøadatel si vyhrazuje právo na zmìnu propozic v prùbìhu
závodu. Èasový harmonogram jednotlivých závodù
je orientaèní.

Doprovodný program pro dìti
v Ronovì pod Radhoštìm
11:30 – 13:30 hodin
V rámci doprovodného programu se mohou dìti zúèastnit
nìkolika zábavných disciplín, které se budou konat v areálu
Døevìného mìsteèka a v jeho blízkém okolí. Odmìnu získají,
pokud absolvují minimálnì 3 z 5 stanoviš. Mohou se tìšit
na lukostøelbu, nízké lanové pøekáky, malování na oblièej,
nafukovací høištì, bumperball, støelba z paintballové zbranì
a další hry a aktivity.

VSTUP DO DØEVÌNÉHO MÌSTEÈKA
A NA VŠECHNY DOPROVODNÉ AKCE ZDARMA

Mìsto Ronov
p. Radhoštìm

Propozice závodu

Kategorie

16. roèník memoriálu olympijského vítìze Emila Zátopka.

mui / A od 18 do 39 let
mui / B od 40 do 49 let
mui / C od 50 do 59 let
mui / D od 60 do 69 let
mui / E od 70 let
eny / F od 18 do 34 let
eny / G od 35 let

Bìh propojuje rodištì tohoto bìce - Kopøivnici s místem
jeho posledního odpoèinku - Ronovem pod Radhoštìm.
Regionální
muzeum
v Kopøivnici

Poøádají: Mìsto Kopøivnice, Mìsto Ronov pod Radhoštìm,
Regionální muzeum v Kopøivnici, Valašské muzeum v pøírodì,
Èeský klub olympionikù, Atletický klub Emila Zátopka
Kopøivnice, TJ Ronov pod Radhoštìm, Støedisko volného èasu
Ronov pod Radhoštì a T klub - kulturní agentura

Datum konání: sobota, 22. záøí 2018.
Start: v 11:00 hod. pøed Technickým muzeem v Kopøivnici.
Trasa závodu: Kopøivnice - Štramberk - enklava - Veøovice
- sedlo nad pramenem Jièínky - Ronov pod Radhoštìm.
Cíl: Valašské muzeum v pøírodì v Ronovì pod Radhoštìm.
Délka tratì: 22,3 km.
Povrch tratì: asfalt, v lesních úsecích šotolina.
Profil tratì: zvlnìný, kopcovitý.
Èasový limit: ukonèení závodu po 3 hod. od startu.
Na trati je zakázán cyklistický, motoristický a jiný doprovod
bìcù. Pøi porušení zákazu dojde k diskvalifikaci bìce!
Vìková hranice pro úèast: od 18 let vèetnì. Kadý závodník
je odpovìdný za svùj fyzický i psychický stav.
Termín pro podání pøihlášek: do 20. záøí 2018.
Startovné: 200 Kè, pozdìji pøihlášení závodníci 250 Kè.
Informace o platbì na http://beh-roznov.koprivnice.org

Kopøivnice

BÌH RODNÝM KRAJEM

EMILA ZÁTOPKA
16. roèník
Kopøivnice - Ronov pod Radhoštìm

22. záøí 2018
Závod je zaøazen do
Moravskoslezského bìeckého poháru 2018

Ronov pod Radhoštìm
Internetové stránky závodu: beh-roznov.koprivnice.org

Prezentace: od 8:00 hod. v ZŠ dr. Milady Horákové v Kopøivnici
(cca 100 m od startu). Uzávìrka pøihlášek v 10:30 hod.
Šatny na startu: ZŠ dr. Milady Horákové v Kopøivnici.
Šatny a sprchy v cíli: Valašské muzeum v pøírodì v Ronovì p. R.
Zavazadla: závodníci si uloí zavazadla do igelitových pytlù
vydaných u prezentace. Zavazadla budou sbìrným autobusem
dopravena do cíle závodu, kde budou prùbìnì vydávána
na základì prokázání se startovním èíslem závodníka.
Ubytování: na náklady závodníka zajistí poøadatel v hotelu
Stadion v Ronovì pod Radhoštìm na základì závazné pøihlášky,
zaslané do 14. záøí 2018. Dopravu autobusem z hotelu Stadion
v Ronovì pod Radhoštìm na start závodu v Kopøivnici
zajišuje a hradí poøadatel, odjezd v 8:30 hod.
Protesty: do 30 minut po vyhlášení výsledkù s vkladem 500 Kè.
Slavnostní vyhlášení vítìzù vèetnì pøedání cen probìhne za
úèasti paní Dany Zátopkové a èlenù Èeského klubu olympionikù
v rámci kulturního programu od 14 hodin v areálu Døevìného
mìsteèka ve Valašském muzeu v pøírodì v Ronovì p. Radhoštìm.
Kadý úèastník závodu obdrí upomínkové pøedmìty.
Ve Valašském muzeu v pøírodì od 13:00 hod. do 15:30 hod.
zajištìn zdarma obìd pro závodníky. Finanèní odmìny budou
vypláceny v místì slavnostního vyhlašování výsledkù po jeho
ukonèení (po pøedloení obèanského prùkazu).

Pøihlášky od 1. èervence do 20. záøí 2018 na webu:
http://entry.timechip.cz nebo pøi prezentaci.
Veškeré informace o závodì podá:
Jiøí Harašta, Kpt. Nálepky 1073, 742 21 Kopøivnice
telefon: 731 255 023, 604 130 820

Traové rekordy v kategoriích
E. Kiprotich Sawe
Ivan Èotov
Miloš Smrèka
Miloš Smrèka
Vincent Bašista
K. R. Jepchirchir
Jana Klimešová

KEN
CZE
CZE
CZE
SVK
1:21:00 KEN
1:26:01 CZE
1:10:27
1:14:56
1:18:13
1:24:29
1:43:45

Záštitu nad závodem mají
prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.,
hejtman Moravskoslezského kraje

Jiøí Èunek,
hejtman Zlínského kraje

Akci finanènì podpoøili

Ceny a prémie
Poøadí
Mui
celkovì
Mui ÈR
Mui A
Mui B
Mui C
Mui D
Mui E

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3000
4500
3500
3000
2500
2000
1500

2500
4000
3000
2500
2000
1500
1000

2000
3500
2500
2000
1500
1000
500

1500
3000
2000
1500
1000
500

1000
2500
1500
1000
500

500
2000
1000
500

eny
celkovì
eny ÈR
eny F
eny G

2000
3000
2000
2000

1700
2500
1500
1500

1400
2000
1000
1000

1000
1500
500
500

700

500

Podmínkou pro vyplacení finanèní odmìny je minimální
úèast pìti závodníkù v dané kategorii.
Ceny v celkové kategorii a v jednotlivé kategorii se sèítají.
Pøi vytvoøení traového rekordu v celkové kategorii muù
a en finanèní odmìna 2000 Kè.
Prémie starostù obcí, kterými probíhá tra závodu:
1. mu ve Štramberku (cca 2 km)
2000 Kè
1. ena v enklavì (cca 5 km)
2000 Kè
1. mu ve Veøovicích (cca 10 km)
2000 Kè
Podmínkou pro získání prémie je dobìhnutí do cíle v èasovém
limitu - mui 1 hod. a 45 min. a eny 2 hod. V pøípadì nesplnìní
limitu získává prémii další bìec podle poøadí na prémiovém km.
Vìcné ceny získají:
- nejstarší bìec a bìkynì
- nejlepší bìec a bìkynì z Kopøivnice a Ronova p. Radhoštìm
(rozhoduje trvalé bydlištì bìce)
- tøi nejlepší tøíèlenné týmy v soutìi drustev (v drustvì musí
být minimálnì jedna ena)

Štramberk

enklava

Veøovice

Mediální partneøi

KO P ŘI V NI C K É

NOVINY

