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Město Postoloprty, Centrum sportu při ZŠ Postoloprty,  Služby města Postoloprty s. r. o a FK Postoloprty spolupořádají BĚH Bažantnicí a DĚTSKÝ DEN
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Datum: 		1. 6. 2019, sobota 
Místo konání: 	Bažantnice 
Závodní kancelář: Bažantnice (u FK Postoloprty – před vstupem 
na hřiště s umělým povrchem – nad tunelem) 
Přihlášky: 	e- mailem: monika.schubertova@zspostoloprty.cz 
                       do 31. 5. 2019 nebo na místě do 9:30 (608 140 130  nebo osobně)
Účast: 	široká veřejnost + oddíly + spolky 
+ organizované skupinky + rodiny s dětmi apod. 
Ceny: 		V každé kategorii první tři získávají medaile, dále diplomy, 
poháry, věcné ceny pro všechny. 
Ocenění získává i nejmladší závodník. 


Součástí akce je i DĚTSKÝ DEN plný různých aktivit a úkolů pro děti. 
Věkové kategorie
Rodiče s dětmi (r. 2015 a mladší)		150 m	9:00
Děti – dívky	 (r. 2012 a mladší) 		200 m 	9:05 
Děti – chlapci	 (r. 2012 a mladší) 		200 m 	9:10
Přípravka - žáci (r. 2010 a 2011) 		500m	9:15 
Přípravka - žákyně (r. 2010 a 2011) 		500m 	9:20
Přípravka B - žáci (r. 2008 a 2009) 		500 m 	9:25
Přípravka B – žákyně (r. 2008 a 2009) 	500 m 	9:30
Vyhlášení prvních výsledků 
Žáci (r. 2005 - 2007) 			1 500 m 	9:50
Žákyně (r. 2005- 2007)		1000 m 	10:00 
Dorostenci (r. 2002 - 2004) 	2 000m 	10:10 
Dorostenky (r. 2002 - 2004) 	1 500m 	10:30 
Ženy (r. 2001 a starší) 		2 500 m 	10:50 
Muži (r. 2001 a starší) 		3 500 m 	11:10
Sranda běh pro všechny    200 m  po skončení závodů
Vyhlášení výsledků 

V případě neobsazení některých kategorií si pořadatel vyhrazuje právo na posunutí časového pořadu. Kategorie bude startovat při účasti alespoň 6 závodníků / závodnic. 
Závodníci budou s touto skutečností včas seznámení.  
Za platnou lékařskou prohlídku zodpovídá vysílající složka, organizace, za kterou závodník startuje, popř. zákonný zástupce. 
      Za pořadatele Mgr. Monika Schubertová. 



