
 

 

 
 

SOBOTA 8. srpna 2015 od 8.45 hod. 
 

Pořádá: Atletický klub AHA Vyškov ve spolupráci s Kozlanským sportovním klubem, Obcí Kozlany a 

partnery AK AHA Vyškov 

Místo: Kozlany, Kozlanský sportovní areál v Podhájí u bývalé základní školy. 

Přihlášky a startovné:  

 předem elektronicky na jm.aha@atllas.cz  do čtvrtka 6.8.2015 do 20 hodin, takto přihlášení závodníci 

platí startovné 50,- Kč. Závodníci AK AHA Vyškov, KSK Kozlany a občan Kozlan v tomto případě 

startovné neplatí, prezentace všech takto přihlášených závodníků nejpozději 30 minut před startem. 

 na místě se lze přihlásit nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie, v tomto případě se platí 

startovné 100,- Kč, členové AK AHA Vyškov, KSK Kozlany a občané Kozlan platí startovné 50,- Kč.  

Prezentace: nejpozději 30 min. před startem příslušné kategorie. 

Ceny: věcné, poháry a medaile. 

Vyhlášení výsledků: U všech dětských kategorií bude vyhlášeno po 5 závodnících. V závodě dospělých 

bude vyhlášeno 5 žen a 7 mužů. Ve všech kategoriích bude vyhlášen nejrychlejší KOZLAŇÁK. 

Různé: Volte obuv vhodnou do terénu, tretry povoleny. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a 

zodpovídá za svůj zdravotní stav, za věci odložené v šatnách pořadatel neručí. 

Časový program, kategorie: 

08.45 hod. -  Začátek prezentace 

09.45 hod. -  600 m přípravka dívky (2004 - 05) 2x modrý okruh  

10.00 hod. -  600 m přípravka hoši (2004 - 05) 2x modrý okruh 

10.15 hod. -  300 m minipřípravka dívky (2006 - 07) 1x modrý okruh 

10.25 hod. -  300 m minipřípravka hoši (2006 - 07)  1x modrý okruh                                                                 

10.40 hod. -  900 m mladší žákyně (2002 – 03) 3x modrý okruh 

10.40 hod. -  900 m mladší žáci (2002 – 03) 3x modrý okruh 

11.00 hod. -  1,3 km starší žákyně (2000 – 2001) žlutý okruh a modrý okruh 

11.00 hod. -  1,3 km starší žáci (2000 – 2001) žlutý okruh a modrý okruh 

11.20 hod. -  150 m atletická školka dívky (2008-09) červená trasa 

11.30 hod. -  150 m atletická školka hoši (2008-09) červená trasa                     

11.40 hod. -  100 m benjamínky dívky (2010 a mladší) zkrácená červená trasa 

11.50 hod. -  100 m benjamínci hoši (2010 a mladší) zkrácená červená trasa 

Vyhlášení dětských kategorií 

13.00 hod. - 3 km otevřený závod žen (1998 a starší) 3x žlutý okruh 

13.00 hod – 3 km otevřený závod mužů (1998 a starší) 3x žlutý okruh 

Vyhlášení závodu dospělých 

                                                 

Jste srdečně zváni! 

                                                                                   

www.ahavyskov.cz                                         

www.kskkozlany.mzf.cz  

www.kozlany.eu 

mailto:jm.aha@atllas.cz
http://www.ahavyskov.cz/
http://www.kskkozlany.mzf.cz/
http://www.kozlany.eu/

