MODŘICKÝ POHÁR 2020
Městský úřad Modřice a TJ Sokol Modřice pořádají 24. ročník běhu ulicemi města o putovní pohár.
Datum: sobota 7. března 2020 od 8:00 hod. Závod je zařazen do seriálu Brněnský běžecký pohár 2019/2020.
Místo:
Start a cíl u Městské haly, zázemí v sousední budově Základní školy Benešova 332.
Organizace: Prezentace v Městské hale nejpozději 20 minut před startem kategorie.
Vyhodnocení běhů proběhne ve dvou blocích: žactvo, přípravky a benjamínci v 10:30 hod, ostatní
kategorie ve 12:45 hod.
Úhrada:
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní
Startovné:
kategorie benjamínci, přípravka nejmladší, přípravka mladší - 20,- Kč.
Ostatní kategorie - 80,- 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
Parkování:
individuální v ulicích Modřic kromě Benešovy ulice (centrum závodu).
Ceny:
v každé kategorii dostanou věcné ceny závodníci na prvních třech místech
Kontakt:
Krejčí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz
Start

Ročník

Kategorie

9 : 00 žákyně starší
2005 - 2006
9 : 08 žáci starší
2005 - 2006
9 : 15
žákyně mladší
2007 - 2008
9 : 23
žáci mladší
2007 - 2008
9 : 30 přípravka starší dívky
2009 – 2010
9 : 38 přípravka starší chlapci
2009 – 2010
9 : 45 přípravka mladší dívky
2011 – 2013
9 : 53 přípravka mladší chlapci
2011 - 2013
10: 00 přípravka nejmladší chlapci, dívky
2014 - 2015
10: 10 benjamínci chlapci, dívky
2016 a mladší
Vyhlášení žactva, přípravek a benjamínků proběhne po odstartování běhu na 5.000 m
dorostenky + dorostenci
2003 - 2004
juniorky + junioři
2001 - 2002
ženy
1981 - 2000
ženy veteránky 1
1971 - 1980
ženy veteránky 2
1961 - 1970
ženy veteránky 3
1960 a starší
muži veteráni 4
1950 a starší
11:15 muži
1981 - 2000
muži veteráni 1
1971 - 1980
muži veteráni 2
1961 - 1970
muži veteráni 3
1951 - 1960
cca 12:45 vyhlášení běhů na 5.000 a 10.000 metrů

Vzdálenost
1.500 m
1.500 m
1.200 m
1.200 m
800 m
800 m
300 m
300 m
200 m
100 m

10: 30

Hlavní sponzoři: Městský úřad Modřice
Bachl, spol. s.r.o.
FINO s.r.o.
KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

5.000 m

10.000 m

T.J. Sokol Modřice
Delikomat s.r.o.

REMET,spol.s.r.o.

Výsledkový servis on-line na webu www.atletikauni.cz

Pozvánka na závod
Po delší přestávce od minulého závodu v Rájci zveme všechny běžce na další závod Brněnského běžeckého
poháru 2019/2020 do Modřic. Všechny kategorie mají profil tratí téměř rovinatý, běží se po asfaltu a po chodnících. Tratě
jsou stejné jako loni, trasa závodů na 5 km i 10 km vede po stejném okruhu.
Zázemí (šatny, WC, sprcha, občerstvení) bude tradičně připraveno v ZŠ Benešova. Změnilo se ale místo
prezentace, která je přesunuta do nové městské haly, což je budova sousedící se školou směrem k železničnímu mostu. K
prezentaci se prosím dostavte s dostatečným předstihem, doporučujeme alespoň 30 minut před startem kategorie.
Dvě nejmladší kategorie (přípravka nejmladší a benjamínci) budou v případě velkého počtu závodníků rozděleny
na samostatné běhy dívek a chlapců. Vyhlášení žactva, přípravek i benjamínků proběhne v prostou startu a cíle až po
odstartování běhu na 5.000 m.
Individuální doprava: 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 7.3.2020 na shledanou na startu nebo u trati.

Za pořadatele B. Krejčí.

Plánky tratí:
100 až 800 m ( tratě od 300 m obrátkově)
1 200 m, (s čárkovaně vyznačeným prodloužením na 1500 m)
5 000 m, 10 000 m (2, resp. 4 okruhy)

Trať hlavního závodu
5 000 m (ženy, juniorské a dorostenecké kategorie, 2 okruhy)
10 000 m (muži, 4 okruhy)

