
CENA METUJE

60. ročník silničního běhu na 10 km a rámcové závody žatctva

Pořadatel:           Sportovní klub Nové Město nad Metují

Činovníci:            Šnajdr Libor, ředitel závodu - tel. 491 474 270, sportklub@sportklub.cz
                              Krtička Pavel, hlavní rozhodčí
                              Kolaja Jan – Sportchallenge, zpracování výsledků
                              Šnajdrová Věra, závodní kancelář
                              Martinková Jana, hospodářka

Místo konání:      start a cíl u sokolovny v Novém Městě nad Metují

Závod je současně krajským přeborem Královéhradeckého kraje v běhu na 10 km.

V hlavním závodě startují muži a ženy roč. 2003 a starší.

Přihlášky:

POUZE ELEKTRONICKY - on-line 
na https://www.sportchallenge.cz/cz/cena-metuje/2021 a to i v den závodu do 7:30 hod. 
Spuštění registrace od 1.9.2021.

Startovné:

Hlavní závod na 10km:
150,- Kč při přihlášení a zaplacení on-line do pondělí 27.9.2021, 24:00 hod.
200,- Kč při přihlášení on-line do soboty 2.10. do 07:30 hod. !!!

Dětské kategorie (kromě rodičů s dětmi):
50,- Kč při přihlášení a zaplacení on-line do pondělí 27.9.2021, 24:00 hod.
75,- Kč při přihlášení on-line do soboty 2.10. do 07:30 hod. !!!

Na místě v den závodu se nebude možné přihlásit !!!

Závodní kancelář v sokolovně v Novém Městě n. Met. bude otevřena v den závodu od 
8:00 hod.

Časový program: 

9:00   starší žáci (2006-2007)                1700 m
9:15   starší žákyně (2006-2007)             900 m
           mladší žáci (2008-2009)                900 m
9:30    mladší žákyně (2008-2009)           600 m
9:40    přípravka hoši I. (2010-2011)         600 m
9:50    přípravka dívky I. (2010-2011)       600 m
10:00  přípravka hoši II. (2012-2013)        600 m
10:10  přípravka dívky II. (2012-2013)      600 m
10:20  přípravka hoši III. (2014 a mladší)  300 m       
           přípravka dívky III. (2014 a mladší) 300 m
10:30  rodiče s dětmi                                 100 m

10:45  hlavní závod        10 km  



12:00    Vyhlášení vítězů

První tři závodníci/ závodnice v dětských kategoriích obdrží věcné ceny.
První tři závodníci/ závodnice ve vypsaných kategoriích hlavního závodu, viz níže, obdrží 
finanční a věcné ceny.

Kategorie hlavního závodu:

Vyhlášení dle absolutního pořadí mužů a žen a dle dílčích kategorií:
Muži „A“    do 34 let    (1987 a mladší)          
Muži „B“    35-44 let    (1986 – 1977)           
Muži „C“    45-54 let    (1976 – 1967)          
Muži „D“    55 – 64 let (1966 – 1957)
Muži „E“    65 +           (1956 a starší)

Ženy „A“    do 34 let
Ženy „B“    35-44 let
Ženy „C“    45 +

Dále bude vyplacena prémie 500,- Kč pro 1. závodníka na 3 km hlavního závodu.
Prémie 1.500,- Kč za překonání traťového rekordu v kategorii mužů (30:57 min., Francis 
Kimutai, 2009) a v kategorii žen (35:02 min., Vendula Frintová, 2005).


	CENA METUJE
	Přihlášky:
	Startovné:
	Na místě v den závodu se nebude možné přihlásit !!!
	Časový program: 
	Kategorie hlavního závodu:


