pořádá
ve čtvrtek 8. května 2014 od 11,00 hod.

„Patnáctku Hvězdy Pardubice“
44. ročník silničního Běhu osvobození na 15 km
na trase stadión na Dukle – Jesničánky – Nemošice – Mnětice a zpět

Současně s tímto závodem proběhne

14. ročník Lidového běhu na 1,8 km
a Běh rodičů s dětmi na 400 m
a také

17. ročník Velké ceny Pardubic
a 16. ročník KB Českého poháru v atletice vozíčkářů
Místo a čas startu: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle
10.30 .........
11.00 .........
11.10 .........
11.12 .........

Představení a zahájení soutěží vozíčkářů
Běh na 15 km – hlavní závod
Lidový běh v okolí stadiónu na trase 1,8 km
Běh rodičů s dětmi na 400 m na dráze Městského atletického stadiónu

Přihlášky:
Pouze v den závodu od 9,00 do 10,40 v závodní kanceláři na stadiónu

Kategorie v hlavním závodě na 15 km:
Muži A – do 39 let
Muži B – 40 – 49 let
Muži C – 50 – 59 let
Muži D – 60 – 69 let
Muži E – nad 70 let

Ženy A – do 39 let
Ženy B – 40 – 49 let
Ženy C – nad 50 let

Startovné:
Hlavní závod na 15 km
Lidový běh a běh rodičů s dětmi

100,- Kč splatných při prezenci závodníka
0,- Kč

Ceny:
Finanční odměny získá prvních 6 mužů a prvních 6 žen v absolutním pořadí bez rozdílu
věkových kategorií a kromě toho budou finanční cenou odměněni vždy první 3 závodníci ve
všech osmi vypsaných kategoriích.
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Absolutní
muži, ženy
1 000 Kč
700 Kč
500 Kč
400 Kč
300 Kč
200 Kč

Jednotlivé
kategorie
500 Kč
300 Kč
200 Kč

Doprava na stadión:
Od hlavního nádraží ČD jezdí na sídliště Dukla autobusová linka č. 6 – ve svátek každou
hodinu vždy v x.10, x.30 a x.50; použít lze i linku č. 10 (směr Ostřešany) s odjezdem
naproti nádraží v 8.15 a 9.18.

Parkování osobních aut:
Auta mohou parkovat přímo v areálu stadiónu v prostoru za travnatými valy. Vjezd do
areálu bude umožněn rohovými bránami z ulic Staňkova a Demokratické mládeže.

Výsledky:
Budou vyvěšeny do 30 minut po doběhu posledního závodníka;
kompletní verze pak bude ke stažení na internetových stránkách atletického oddílu Hvězda
SKP Pardubice na adrese: www.hvezda-pardubice.cz

Trasa „Patnáctky Hvězdy Pardubice“
Start „patnáctky“ je na dráze Městského atletického stadiónu na Dukle, odkud se vybíhá
branou borců ven do ul. Staňkovy (směrem k restauraci U kapitána) a dále trať pokračuje
přes Jesničánky a Nemošice do Mnětic, kde je obrátka; zpáteční trasa je identická, při
doběhu se na stadiónu běží z brány borců přímo do cíle závěrečných 250 m.
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