
 

 

Vážení sportovní přátelé,  
Atletický klub Bílina si vás dovoluje pozvat na 

tradiční závod v přespolním běhu 

BĚH KYSELKOU, 

 

který pořádáme za finanční podpory města Bílina  

 

Pořadatel: Atletický klub Bílina. 

Datum: Sobota 19.3.2022 v 10:00 hod. 

Místo: Lázeňský park v BÍLINĚ NA KYSELCE. 

Činovníci: Ředitel závodů : Zdeněk Bažant 

Hlavní rozhodčí: Rudolf Trubač 

Přihlášky: Mailem na adresu milan.holcr@seznam.cz nebo na místě – nejpozději

hodinu před startem. 

Kancelář: Bude otevřena od 9.00 hodin v budově lázní. 

Startovné: Minižactvo až elévové zdarma, mladší a starší žactvo 20.- Kč, dorost, 

junioři a dospělí 50.- Kč. 

Šatny: V prostorách stadionu (500 m od místa startu). Sprchy budou 

k dispozici v šatnách atletického stadionu. Pořadatel za věci uložené v 

šatnách neručí. 

Tratě: Kopcovité tratě vedou po lesních cestách lázeňského parku s hlinitým 

povrchem. Na startu a v cíli je asfalt. 

Odměny: Minižactvo až elévové obdrží pamětní medaile a účastnické diplomy. 

Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. Vítězové 

kategorií mladší žactvo až veteráni obdrží věcnou cenu. 

Informace: Milan Holcr - tel.: 606 879 207 

mail: milan.holcr@seznam.cz 

Občerstvení: Teplý čaj, sušenka. 
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Časový pořad a kategorie 

10.00  mladší žákyně roč. 09-10   1.298 m 

10.10  mladší žáci  roč. 09-10   1.298 m 

10.20  starší žákyně  roč. 07-08   2.290 m 

10.35  starší žáci  roč. 07-08   2.290 m 

11.00  dorostenky  roč. 05-06   6.870 m 

  juniorky  roč. 03-04   6.870 m 

  ženy   roč. 88-02   6.870 m 

  ženy veteránky roč. 87 a starší  6.870 m 

  dorostenci  roč. 05-06   6.870 m 

  junioři   roč. 02-03   6.870 m 

  muži „A“  roč. 83-02   6.870 m 

  muži „B“  roč. 73-82   6.870 m 

  muži „C“  roč. 63-starší   6.870 m 

12.00  mini žačky  roč. 17 a mladší  100 m 

12.10  mini žáci  roč. 17 a mladší  100 m 

12.20  přípravka žačky roč. 15-16   100 m 

12.30  přípravka žáci roč. 15-16   100 m 

12.40  elévky „B“  roč. 13-14   526 m 

12.50  elévové „B“  roč. 13-14   526 m 

13.00  elévky „A“  roč. 11-12   526 m 

13.10  elévové „A“  roč. 11-12   526 m 

Pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy časového pořadu dle počtů přihlášených závodníků. 

Webové stránky AK Bílina: http://www.akbilina.net/ 

 

Další partneři a sponzoři: 

Restaurace U Kádi 
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