
 ATLETIKA Polička,spolek      a      Školní sportovní klub při ZŠ Masarykova Polička 
 

vydávají    propozice 
 

na 50. ročník Běhu kolem poličských hradeb  a 
a k 17.ročníku Velké ceny MEDESY Polička 

 
DATUM : pátek 1.května 2015 

MÍSTO : městský park v Poličce 

START první kategorie:   v 10 :00 hodin 

START hlavního závodu mužů:   v 11:45hodin/ženy a muži C,D,E/  a ve 12,15hod./muži A,B,/ 

STARTOVNÉ : pouze dospělí –  30,- Kč při prezenci 

PŘIHLÁŠKY:  pouze na místě startu,nejpozději do 15 minut  před startem kategorie 

TRATĚ: převážně asfaltové,profil rovinatý 

VYHLÁŠENÍ : během závodů,zhruba  patnáct minut po doběhu kategorie 

CENY: věcné pro první tři v cíli,každý kdo dokončí závod obdrží pamětní  list   

PROTESTY: písemně, před vyhlášením výsledků kategorie s vkladem 100,-Kč.  

UPOZORNĚNÍ : každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a ručí  za svůj 

zdravotní stav  /za  nezletilé  se toto   vztahuje na  rodiče  nebo na vysílající složku/ 

 
DOBA STARTU                    KATEGORIE                                                 DÉLKA TRATÍ  
 
10:00                   dívky předškolní  ročník  2011 a mladší                                               80 m 

10:05                   chlapci předškolní ročník 2011 a mladší                                              80 m 

10:10                   dívky předškolní ročníky 2009  a 2010                                                80 m 

10:15                   chlapci předškolní ročníky 2009 a 2010                                               80 m 

10:20                   dívky ročník 2008                                                                               420 m 

10:25                   chlapci ročník 2008                                                                             420 m 

10:30                   dívky ročníky  2006 - 2007                                                                420 m 

10:35                   chlapci ročníky 2006  - 2007                                                             840 m 

10:40                   dívky ročníky 2004-05                                                                       840 m 

10:45                   chlapci ročníky 2004-05                                                                     900 m 

10:50                   mladší žákyně ročníky 2002 a 2003                                                   900 m 

10:55                   mladší žáci ročníky 2002 a 2003                                                        900 m 

11:00                   starší  žákyně ročníky 2000-01                                                           900 m 

11:05                   starší žáci ročníky 2000-01                                                               1100 m 

11:10                  dorostenky ročníky 1998-99                                                              1100 m 

11:10                   juniorky ročníky 1996-97                                                                 1100  m 

11:20                  dorostenci ročníky 1998-99                                                               2200 m 

11:20                  junioři ročníky 1996-97                                                                     2200  m 



 

11:45                   muži C ročníky 1956-65                                                                   4400 m 

11:45                   muži D ročníky 1955- 46                                                                  4400 m 

11:45                   muži E ročníky 1945 a starší                                                             4 400 m 

11:45                   ženy  Ž ročníky 1981 – 95                                                                 4400 m 

11:45                   ženy MV ročníky 1971 až 1980                                                        4400 m 

11:45                   ženy V ročník 1970 až 1961                                                              4400 m 

11:45                   ženy SV ročník 1960a starší                                                              4400 m 

12:15                   muži A -1976-95                                                                                4400 m 

12:15                  muži B 1966 -75                                                                                 4400 m 

Dospělí v přeboru Poličky startují v rámci své věkové kategorie,pouze v přihlášce doplní velké P. 

Podmínky startu v ú´přeboru Poličky budou uvedeny na přihlášce. 

  
Opět budou vyhodnocena  rodinná družstva-POZOR ZMĚNA – TROJČLENNÁ !!!  
  /Pouze sourozenci nebo rodiče s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty/ 
 
Závod je  zařazen  do celoroční soutěže Iscarex CUP 2014 jehož generálním sponzorem je Iscarex s.r.o., 
Závody dětských a mládežnických kategorií jsou součástí Iscarex Poháru. Pro zařazení do kategorie je 
rozhodující ROK narození  závodníka. 
Letošní Běh kolem poličských hradeb je zároveň součástí kulturních a sportovních akcí konaných  
při příležitosti výročí 750 let od založení města Poličky. 
 
 Za pořadatele závodu                                                                      MiloslavČerv   /TB – 461 725 382 / 
                                                                                                                                  miloslav.cerv@seznam.cz 
 
 
 
 
 
Hlavní partneři závodu 
 
 
 
 

                            
  
 
 

                        
  


