
ATLETICKÝ KLUB AC SLOVAN LIBEREC, z.s.

AKCE JE SPONZOROVÁNA MAGISTRÁTEM MĚSTA LIBEREC

pořádá

ročník

start na Liberecké přehradě - Harcov

neděle

25. června 2017
od 10 hod.

Další atletické závody, 

Sobota 7. října 2017 
• BĚH HRÁDEK n. N. - ŽITAVA
 23. ročník, 7 km silnice, startují všechny kategorie

Sobota 4. listopadu 2017 
• BĚH NA ČESKOU CHALUPU - Memoriál M. Gräfa
Liberec - Lidové sady

47. ročník tohoto tradičního běhu začíná v 10 hodin. Start všech kategorií a tratí je 
v Lidových sadech u konečné stanice tramvaje. Cíl je v Rufolfově před křižovatkou 
silnic. Délka tratě je 2,5 km s převýšením 246 m. 

Informace: AC Slovan Liberec, z.s.
 Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec
 tel.: 489 201 227, 725 338 777
 e-mail: atletika.lib@volny.cz

Srdečně zveme všechny příznivce atletiky nejen na tyto závody

AC Slovan Liberec, z.s.

LIBERECKÝ PŮLMARATON
a LIDOVÝ BĚH

Sazba a tisk: KB Barko, s.r.o.

které pořádá AC SLOVAN LIBEREC, z.s. v roce 2017:

51.
SILNIČNÍHO BĚHU



ROZPIS
51. ROČNÍKU SILNIČNÍHO BĚHU

LIBERECKÝ PŮLMARATON 

• Pořadatel: Atletický klub AC Slovan LIberec, z.s.

• Datum: neděle 25. června 2017

• Místo: start na Liberecké přehradě - Harcov

• Start: 10:00 hodin

• Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky Českého atletického svazu 
a zásad tohoto rozpisu. Všichni závodníci startují na vlastní 
nebezpečí, musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší 
1 roku, jsou povini dodržovat pravidla silničního provozu 
a řídit se pokyny pořadatelů na trati.

• Kategorie: I. muži 20 - 39 let  ročníky 1978 - 1997 
II. muži 40 - 49 let  ročníky 1968 - 1977

 III. muži 50 - 59 let  ročníky 1958 - 1967
 IV. muži nad 60 let  ročníky 1957 a starší
 V. ženy   ročníky 1997 a starší
 VI.  lidový běh bez rozdílu věku 2 kola 

VII. štafety bez rozdílu věku 
 a)    3 osoby po 3 kolech nebo střídat 3 x po 1 kole 
 b)    9 osob po 1 kole

• Popis tratě: Start na silnici 700 před cílem, do cíle přes hráz a 9 kol okolo 
přehrady. Výškový rozdíl minimální, jen malý náběh na silnici 
na parkovišti na konci přehrady. 1 kolo cca 2 260 m.

• Přihlášky: V den konání závodu v závodní kanceláři na pláži přehrady  
od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek je v 9:30 hod.

• Startovné: 100 Kč, štafeta 300 Kč

Kateřina Nohýnková
hlavní rozhodčí

Karel Šebelka
ředitel závodu

• Šatny: Převlékárny budou k dispozici společně se sprchami 
na pláži. Pořadatel neodpovídá za případné ztráty. Zá-
vodníci si mohou cenné věci uložit v závodní kanceláři 
u pořadatele.

• Ceny: Nejlepší závodníci v kategoriích mužů a žen (absolut-
ně) obdrží věcné ceny.

 
 
• Občerstvení: Osvěžovací a občerstvovací stanice bude umístěna na 

trase po 5. okruhu.

• Informace: AC Slovan Liberec, z.s., Jeronýmova 570/22
 460 07 Liberec
 tel.: 489 201 227, 725 338 777
 e-mail: atletika.lib@volny.cz


