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PROPOZICE 

Běh Labe – 9. ročník 
 

 
Pořadatel:  T. J. Sokol Roudnice n.L. 

Datum konání:  neděle 23. října 2022 od 10:00 hodin 

Místo konání:  cyklostezka č. 2 pod mostem, Nábřežní ulice, Roudnice n.L. 
GPS souřadnice přejímky 50°25'37.0"N, 14°15'39.4"E 

Vedoucí činovníci: Zdeněk Jíše – hlavní rozhodčí, ředitel závodu 
Linda Dobiášová, Vladimír Linhart – rozhodčí, prezence  

Přihlášky: do 21.10.2022 zasílejte na adresu: atletika@sokolroudnicenl.cz.  
Lze se přihlásit i v místě prezence nejpozději 30 minut před zahájením disciplíny. 
Přihláška bude obsahovat příjmení a jméno, rok narození, přihlašovanou kategorii 
a název vysílající složky (oddíl). 

Kontakt: tel.: 603 447 605 

Prezence:  od 9:30 hodin v den závodu pod mostem v Nábřežní ulici  

Startovné:  30,-Kč – uhradit při prezenci 

Šatny: v místě nejsou 

Parkování: Placená parkovací zóna pod mostem, Arnoštova ulice. Neplacené parkoviště –  
– Poděbradova ulice u nádraží ČD, Ulice Havlíčkova (za kostelem, slepá ulice). 

Popis tratě: Asfaltová komunikace (cyklostezka, místní komunikace) podél řeky Labe, 
převýšení max 4 m na okruh. 

 
Čas startu kategorie   ročník   trať    
10:00  Předškoláci   2017 a mladší  200 m  
10:10  Elévové a elévky mladší 2014 – 2016  460 m (A okruh) 
10:20  Elévové a elévky starší  2012 – 2013   880 m (B okruh) 
10:40  Mladší žactvo   2009 – 2011  1 340 m (B+A okruh) 
11:00  Starší žactvo   2007 – 2008  1 750 m (C okruh) 
11:20  Dorost    2005 – 2006  2 210 m (C+B okruh) 
11:40  Dospělí    2004 a starší  3 500 m (2xC okruh) 
 
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii (zvlášť M / Ž) obdrží diplom, medaili, žákovské 

a mladší složky drobnou cenu.  

Zvláštní ustanovení: Mužské a ženské složky jsou vyhlašovány samostatně, při malých počtech 
startujících mohou startovat společně. Pokud nebudou v kategorii dorost a dospělí 
více jak tři závodníci, budou kategorie sloučeny. 

 

Jménem pořadatelského sboru srdečně zveme všechny běžce k účasti v tomto závodu. 
 
Za T. J. Sokol Roudnice n.L. 
starosta, Jakub Vysoký       ředitel závodu, Zdeněk Jíše 


