2. AKROPOLE CROSS
Běh Rasticovým městem MORAVA
Druhý závod Mikuleckého běžeckého seriálku 2013
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Přihlášky:

Informace:
Účast:
Tratě:

AK Mikulčice, Slovanské hradiště Mikulčice a ZŠ Mikulčice

pátek 27. září 2013 v 9.00 hodin
Slovanské hradiště Mikulčice ( vykopávky )
do úterý 24. září na meil: akmikulcice@seznam.cz., nebo přihlásit do
15 minut před startem kategorie. Uveďte příjmení, jméno, rok narození,
školu nebo oddíl ( klub )
Jan Bělohoubek, tel. 530 334 626, meil: akmikulcice@seznam.cz
dívky a chlapci základních škol
běží se po travnatých tratích okolo památek Slovanského hradiště Mikulčice

Časový pořad, kategorie, délky tratí:
Čas
Kategorie
rok narození
9.00
zahájení
9.25 1 Mladší dívky
2006 a mladší
200 m
9.35 2 Mladší chlapci
2006 a mladší
200 m
9.45 3 Mladší přípravka dívky 2004 - 2005
200 m
9.55 4 Mladší přípravka chlapci 2004 - 2005
200 m
10.05 5 Přípravka dívky
2002 - 2003
400 m
10.15 6 Přípravka chlapci
2002 - 2003
400 m
10.30
První blok vyhlašování výsledků
10.50 7 Mladší žákyně
2000 - 2001
11.00 8 Mladší žáci
2000 - 2001
11.15 9 Starší žákyně
1998 – 1999
11.30 10 Starší žáci
1998 – 1999
11.45
Druhý blok vyhlašování výsledků

délka tratě
1 x malý okruh
1 x malý okruh
1 x malý okruh
1 x malý okruh
2 x malý okruh
2 x malý okruh

500 m 1 x velký okruh
500 m 1 x velký okruh
1.000 m 2 x velký okruh
1.000 m 2 x velký okruh

oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
červený
červený
červený
červený

Doprovodný program před vyhlášením oddíl Freeruningu AK Mikulčice, vedoucí Jiří Hubačka
Ceny:

Slovanské nákončí pro tři nejlepší v každé kategorii
sladkost pro každého závodníka
Předpis:
závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic.
Občerstvení: pro všechny možnost občerstvení v bufetu na vykopávkách
Doprava: Školy, které využijí k dopravě do Mikulčic hromadnou autobusovou dopravu
budou zdarma kyvadlově převezeny na Slovanské hradiště autobusem pořadatele.
Kyvadlová doprava na vykopávky bude od autobusové zastávky Mikulčice – obecní úřad:
8.00 odjezd prvního autobusu s žáky ZŠ Mikulčic
8.30 odjezd autobusu s prvními přespolními žáky, pak dle potřeby
Návrat do Mikulčic možno již po prvním bloku vyhlášení a pak po ukončení
závodů a doprovodného programu. Odjezd posledního kyvadla cca ve 14 hodin
Poznámka: závod je součástí seriálu Mikuleckého běžeckého seriálku 2013, viz propozice
Magda Hubačková
předsedkyně AK Mikulčice

PHDr. František Synek
vedoucí památníku

Mgr. Kristina Kolovrátková
ředitelka ZŠ Mikulčice

Mikulecký bĚŽecký
b ecký seriálek 2013

(MBS)

V roce 2013 to budou dva závody pořádané v Obci Mikulčice pro kategorie žáků a žákyň.
Běžecká tour zahajuje tradičním silničním během VELKÁ MORAVA. Pořadatelem závodu
je Atletický klub Mikulčice a Obec Mikulčice. Start a cíl je na návsi Obce Mikulčice před
obecním úřadem. Start první žákovské kategorie v 9.00 hodin. V roce 2013 to bude 39.
ročník.
Druhým závodem je v tomto seriálu je 2. ročník závodu AKROPOLE CROSS. Společnými
pořadateli jsou - Atletický klub Mikulčice, Slovanské hradiště Mikulčice, ZŠ a MŠ
Mikulčice v prostorách Slovanského hradiště Mikulčice, to je na vykopávkách. Start první
kategorie 9.15 hodin.

Termíny závodů M B S 2013:
1. závod
2. závod

VELKÁ MORAVA
AKROPOLE CROSS

sobota 13. dubna 2013
pátek 27. září 2013

Kategorie běžecké tour: číslo, název, ročník:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mladší dívky
Mladší chlapci
Mladší přípravka dívky
Mladší přípravka chlapci
Přípravka dívky
Přípravka chlapci
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci

2006 - 2007
2006 - 2007
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001
1998 – 1999
1998 – 1999

Sekretář běžecké tour: Jan Bělohoubek, Mikulčice 133, TB 530 334 626,
meil: akmikucice@seznam.cz, stránky: www.akmikulcice.wbs.cz
Bodování:
v každém závodě bude bodováno v absolutním pořadí 50 míst systémem
1. místo 50 bodů, 2. místo 49 bodů ………50. místo 1 bod.
Pro stanovení celkového pořadí MBS 2013 je rozhodující součet
bodů z obou závodů. Podmínkou je tedy účast v obou závodech.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na běhu Velká Morava.
Ceny:

bude vyhodnocen nejlepší žák a nejlepší žákyně v každé kategorii, to je deset
Vítězů a bude jim předána zlatá trofej.

Vyhodnocení: proběhne po skončení Akropole crossu na Slovanském hradišti Mikulčice.
Informace: závodí se podle pravidel atletiky a propozic jednotlivých závodů
Mikulčice 3. 9. 2013

Zpracoval: Jan Bělohoubek

