MODŘICKÝ POHÁR
Městský úřad Modřice a TJ Sokol Modřice pořádají 21. ročník běhu ulicemi města
o putovní pohár.
Datum:

sobota 4. března 2017 od 8:00 hod. Závod je zařazen do seriálu Brněnský
běžecký pohár 2016/2017.
Místo:
start a cíl u sokolovny. Zázemí v budově ZŠ Benešova 332 a v sokolovně.
Organizace: prezentace v budově ZŠ nejpozději 20 minut před startem kategorie.
Vyhodnocení nejmladších, přípravkových a žákovských kategorií proběhne
hned po doběhu. Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12:30 hod.
Úhrada:
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní
Startovné:
kategorie - nejmladší, mladší a přípravka mladší - 20,- Kč
ostatní kategorie - 50,- Kč
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a vědom si svého zdravotního stavu
Doprava z Brna: tramvaj číslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak směr Břeclav
Ceny:
v každé kategorii dostanou věcné ceny závodníci na prvních třech místech
Kontakt:
Krejčí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz
Pudelka Jaroslav 732 498 804, e-mail: pudelka.j@seznam.cz

Start kategorie

ročník

9 : 00
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9 : 15
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10: 00
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2002 - 2003
2002 - 2003
2004 - 2005
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2011 - 2012
2013 a mladší
2000 - 2001
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1957 a starší
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žákyně starší
žáci starší
žákyně mladší
žáci mladší
přípravka starší dívky
přípravka starší chlapci
přípravka mladší dívky
přípravka mladší chlapci
mladší
nejmladší
dorostenky + dorostenci
juniorky + junioři
ženy
ženy veteránky 1
ženy veteránky 2
ženy veteránky 3
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muži
muži veteráni 1
muži veteráni 2
muži veteráni 3

Hlavní sponzoři: Městský úřad Modřice
Bachl, spol. s.r.o.
Delikomat s.r.o.
REMET,spol.s.r.o.

vzdálenost
1500 m
1500 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m
300 m
300 m
200 m
100 m

5100 m

10000 m

T.J. Sokol Modřice
Hotel Gregor
FK Systém s.r.o.

Pozvánka na závod
Po kopcovitém závodě v Rájci zveme všechny běžce na další závod Brněnského
běžeckého poháru 2016/2017 do Modřic. Všechny kategorie mají profil tratí téměř rovinatý, běží
se po asfaltu a po chodnících. Tratě jsou stejné jako v minulých letech, muži tedy poběží opět 4
kola.
Zázemí bude tradičně připraveno v ZŠ Benešova a v sokolovně. Zaparkovat můžete
individuálně v okolních ulicích, centrální parkoviště nelze totiž zajistit. Ulice Benešova bude již
před závodem zcela uzavřena pro automobily (od křižovatky za železničním mostem do středu
obce), s výjimkou dopravní obsluhy.
Těšíme se v sobotu 4.3.2017 na shledanou na startu nebo u trati.
Za pořadatele B.Krejčí.

Plánky tras:
100 až 800 m (obrátkově)
1200 m, (s čárkovaně vyznačeným prodloužením na 1500 m)
5100 m (ženy, 3 okruhy)
10000 m (muži, 4 okruhy)

Trasa hlavního závodu 10.000 m

