
                 
Atletický  klub-AC Pardubice, spolek   /    Jiráskova 29 , 530 02    Pardubice             

                                                                                         
                                                                                                  pořádá 

 

68. ročník MALÉ   PARDUBICKÉ - cross country    
 
datum a místo:         sobota 6. listopadu  2021  -   od  9:30    hodin                                         
 
Loděnice kanoistů TJ Dynamo za koupalištěm Na Cihelně, směr Kunětická hora.                    
Od zdymadla bude příjezd označen šipkou ( Malá pardubická) 
                                      
ved. činovníci: ředitel závodu     Ing.Miloslav Ratman 
   hlavní rozhodčí     Ing. Luděk Skalický 
   traťmistr     Radovan Brož 
   závodní  kancelář    Sedlák Filip 
 
startují:  členové sport. odd. TJ  a  SK, žáci  ZŠ  a  SŠ, SOU a další zájemci 
přihlášky:  od 8,30 hod na loděnici TJ Dynamo a dále průběžně  

            startovné:                   50 kč     hlavní kategorie ( M + Ž), děti zdarma 
 Pro  kategorie: dorostenců, juniorů, mužů a veteránů  budou tradičně 
vyhozena čísla před startem. Ostatní dostanou startovní číslo při prezentaci. 

tratě: Jsou vedeny po pravém břehu Labe po pískových, kamenitých a asfaltových 
cestách. Tratě jsou značeny fáborky. 

 
časový pořad:             9:30               900 m              mini přípravka                         2013 a ml. 
                          9:45             900 m  přípravka                          2012 -2010 
               10:00             2 000 m             mladší žactvo                          2009 - 2008
                            10:15              2 000 m             starší žactvo                             2007 - 2006      
                                     10:30            2 500 m            dorostenky, juniorky            2005 - 2002              
                2 500 m  ženy, veteránky                        2001 a st. 
                    
   11:00            3 800 m  dorostenci, junioři             2005 - 2002                        
               3 800 m  muži, veteráni                         2001 a st. 
 
      Časový pořad může být upraven dle počtu přihlášených závodníků a závodnic. 
 

                   Kategorie: dorostenci, junioři, muži a veteráni - startuje po 3 závodnících v intervalech.   
 

ceny a vyhlášení: První tři v kategorii obdrží medaile  ihned po doběhu. Dorostenci,  junioři a muži 
dočkají verdiktu rozhodčích a budou vyhlášeni po zpracování výsledků.  Mimo výše vypsané kategorie 
budou vyhlášeni: 

                       veteráni A  nar.   1981 - 1961 
                       veteráni B  nar.   1960 a st. 
                                                       veteránky             nar.                 1976 a st. 

 
 
 

Pořadatelé zvou všechny zájemce, aby si přišli  zaběhat podzimní polabskou přírodou !!! 
 

Ing. Miloslav Ratman                          informace                                             Ing.    Luděk Skalický                                                             
       ředitel závodu                             604 974 988                                                    hlavní rozhodčí 
 


