
                Město Pardubice podporuje sport 
               Atletický klub AC Pardubice 

                                                                                         
                                                                                                  pořádají 

 

63. ročník MALÉ   PARDUBICKÉ - cross country    
 
datum a místo:         sobota 7. listopadu  2015   -    9,15  hod                                              
 
loděnice kanoistů TJ Dynamo za koupalištěm Na Cihelně, směr Kun ětická hora - od zdymadla 
bude příjezd označen šipkou ( Malá pardubická) 
                                      
ved. činovníci: ředitel závodu     Ing.Miloslav Ratman 
   hlavní rozhodčí     Ing. Luděk Skalický 
   traťmistr     Radovan Brož 
   závodní  kancelář    Ladislava  Spálenská 
 
startují:  členové sport. odd. TJ  a  SK, žáci  ZŠ  a  SŠ, SOU a další zájemci 
přihlášky:  od 8,30 hod na loděnici TJ Dynamo a dále průběžně  

            startovné:                   50 kč     hlavní kategorie ( M + Ž) 
Účastníci  žák.  kategorií přinesou kartičky 5 x 10 cm, s uvedeným  celým 
jménem,  rokem  nar.  a   příslušností  (TJ, SK, škola).  Pro  kategorie, 
juniorů a dospělých budou tradičně vyhozena čísla před startem. 

trat ě: Jsou vedeny po pravém břehu Labe po pískových i kamenitých,asfaltových 
cestách,. Tratě jsou značeny fáborky. 

 
časový pořad:             9:15                  900 m               nejml. žáčkové, žákyňky            2006 a ml. 
                            9:30               900 m  žáčkové                           2005-2004 
                9:40               900 m  žákyňky                                 dtto 
                                        9:50               2 000 m               ml.žáci                                         2003-2002 
                                       10:00           2 000 m                ml.žákyně                                                                          
   10:10           2 000 m  st. žáci                             2001-2000 
   10:20           2 000 m  st. žákyně                                  dtto 
   10:30           2 500 m  dorostenky                             1999- 98 
              2 500 m               juniorky                              1997 - 96 
   10:45           2 500 m  ženy, veteránky                          1995 a st. 
                                                              2 500 m  dorostenci                             1999 - 98 
   11:00            3 800 m  junioři                              1997 - 96 
               3 800 m  muži                              1995 a st. 
 

Poslední kategorie startuje po 3 závodnících v intervalech.  Doporučujeme přijít ve sportovním oblečení ! 
 

ceny a vyhlášení: První tři obdrží tradiční stuhy ihned po doběhu. Junioři a muži dočkají verdiktu 
                                       rozhodčích. Mimo výše vypsané kategorie budou vyhlášeni: 

   veteráni A  nar.   1975 - 1955 
   veteráni B  nar.   1954 a st. 
                                    veteránky                   nar.                  1970 a st. 

 
 

Pořadatelé zvou všechny zájemce, aby si přišli  zaběhat podzimní polabskou přírodou !!! 
 
 
 
Ing. Miloslav Ratman                          informace                                             Ing.    Luděk Skalický                                            
ředitel závodu                               604 974 988                                              hlavní rozhodčí 

 


