
MEMORIAL
JOSEFA ŠŤULÍKA

11. 4. 2023 OD 10:00 HOD.

pod zášt i tou  mistryně  světa  Jarmi ly  Kratochv í lové  

"Sportovními  výkony  uct íme památku
obyvate l  vyh lazené  osady  Ležáky . "

PAMÁTNÍK LEŽÁKY

V íce  in formací  na  www. lezaky-memor ia l .cz

v přespolním běhu mládeže

8. ROČNÍK



ORGANIZACE:
* PAMÁTNÍK LIDICE * PAMÁTNÍK LEŽÁKY * KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ CHRUDIM * ve
spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Městysem Včelákov, Obcí Miřetice a ZŠ
Včelákov

TERMÍN A MÍSTO:
Úterý 11. 4. 2023 u muzea v Památníku Ležáky, start první kategorie v 10.00 hodin.

TRAŤ: 
Vede po polní a lesní cestě, kterou chodily ležácké děti do školy ve Včelákově,
stále mírně stoupá, závěrečné prudší stoupání do cíle na včelákovské náměstíčko
vede po asfaltové silnici, doporučujeme použít krosovou obuv, není povolen start
v tretrách.

STARTUJÍ:
1. Starší žákyně,  ročníky 2008 – 2009, trať 1,9 km 
(možný i start roč. mladších)
2. Starší žáci,  ročníky 2008 – 2009, trať 2,3 km 
(možný i start roč. mladších)
3. Dorostenky, ročníky 2006 – 2007, trať 2,3 km (možný i start roč. 2005, pokud
nedosáhne do konce škol. roku 18 let. U prezence nutno doložit.)
4. Dorostenci,  ročníky 2006 – 2007, trať 2,7 km (možný i start roč. 2005, pokud
nedosáhne do konce škol. roku 18 let. U prezence nutno doložit.)

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky zasílejte nejpozději do pátku 31. 3. 2023 na e-mail:
chvojkova@lidice-memorial.cz

V přihlášce uveďte jméno a příjmení, datum narození a školu nebo klub.

PREZENCE:
Registrace závodníků proběhne v restauraci Památníku Ležáky od 8:45 do 9:40. 
Zde každý závodník obdrží nevratné startovací číslo a tašku s dárky.
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CENY:
Vítěz každé kategorie obdrží pohár a první 3 závodníci medaile, věcné ceny. PUTOVNÍ
POHÁR Memoriálu Josefa Šťulíka získává škola, klub, skupina, která postaví na start
závodu NEJVÍCE ÚČASTNÍKŮ.

DALŠÍ:
* Závod startuje a ceny předává mistryně světa a světová rekordmanka v běhu  Jarmila
Kratochvílová. 
* Závody probíhají podle Pravidel atletiky, což mimo jiné znamená:
   - mít startovní číslo řádně připevněné na prsou (Pravidlo 143.7); 
   - pokud závodníci při proběhnutí cílem nebudou mít čitelné číslo, budou dle
      pravidel atletiky diskvalifikováni.
   - zákaz používat různé přehrávače apod. se sluchátky v závodním prostoru
      (Pravidlo 144.3.b).
* Šatny a občerstvení v restauraci a muzeu Památníku Ležáky. Při nepříznivém
počasí proběhne vyhlášení výsledků v muzeu.
* V cíli závodu (náměstí Městyse Včelákov) bude připraven autobus, který okamžitě
po doběhu každé kategorie odveze závodníky zpět do Památníku Ležáky, kde
proběhne po ukončení závodu slavnostní vyhlášení výsledků.
* Za zdravotní stav účastníků odpovídají vedoucí jednotlivých skupin.
* AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: Památník Lidice zajišťuje pro závodníky autobusovou
dopravu do vzdálenosti 40 km od Památníku Ležáky. Více informací najdete
na www.lezaky-memorial.cz nejpozději do 6. 4. 2023.
* Minigalerie v Památníku Ležáky vás zároveň zve na prohlídku výstavy "Děti, škola a válka".

Po vyhlášení výsledků pojedou autobusy stejnou trasou z Památníku Ležáky cca ve 13 hodin.

Děkujeme, že podporujete mladé lidi v účasti na této běžecké soutěži.

 „Je mnoho běžeckých závodů, ale jen některé jsou výjimečné.“
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