
 

 
PROPOZICE 37. ROČNÍKU PODZIMNÍHO BĚHU 

„BERNARD CUP 2020“ 
 

Pořadatel:  Technicky zajištuje atletický oddíl TJ Jiskra Humpolec 

Datum konání:  Středa 14.října 2020 začátek závodů v 15,30 hod. 

Místo:   Atletický stadion TJ Jiskra Humpolec- ul. Libická  

Vedoucí činovníci: 
 
Ředitel závodu:    Vladimíra Štaubertová  724 788 092 
Hlavní rozhodčí:   Radka Brůnová   601 097 636 
Závodní kancelář:  Ing. Libor Eremka  776 026 467 
 
Startují: 
Atletická školka hoši, dívky   2013-2015 
Atletická minipřípravka hoši, dívky  2011-2012 
Atletická přípravka hoši, dívky   2009-2010 
Mladší žáci, žákyně    2007-2008 
Žáci, žákyně     2005-2006 
Dorostenci, dorostenky    2003-2004 
Junioři, juniorky     2001-2002 
Muži, ženy     2000 - 1985 
Veteráni, Veteránky     1984 a starší 
 
Disciplíny: 
Atletická školka hoši, dívky   300 m 
Atletická minipřípravka hoši, dívky  400 m 
Atletická přípravka hoši, dívky   500 m 
Mladší žáci, žákyně    800 m 
Žáci, žákyně     800 m 
Dorostenci     1500 m 
Dorostenky     800 m  
Junioři, juniorky     3 000 m 
Muži, ženy     3 000 m 
Veteráni, Veteránky     3 000 m 
 
Technická ustanovení: 
Běží se na 300 m tartanovém oválu, možno použít tretry. 
 
Přihlášky:   
Startujících za atletické oddíly, školy zasílejte na email: eremka@seznam.cz (uvést jméno, příjmení, rok 
narození, oddíl) nejpozději do 12.10.2020 (do 20 hod.) na speciálním formuláři ke stažení na webových 
stránkách www.atletikahumpolec.cz. 
Přihlášky na místě, pouze výjimečně v den konání závodu v závodní kanceláři od 14,30 do 15,00 hod.!!!  



Měřící zařízení. 
Cílová kamera:   NE 
Větroměr:   NE 
 
Časový pořad:  
15:30   atletická školka hoši, dívky    300 m 
15:45   atletická minipřípravka hoši    400 m 
16:00   atletická minipřípravka dívky    400 m 
16:15   atletická přípravka hoši     500 m 
16:30   atletická přípravka dívky     500 m 
16:45   mladší žáci      800 m 
17:00   mladší žákyně      800 m 
17:15   žáci, žákyně      800 m 
17: 30   dorostenky      800 m 
17:45   dorostenci      1 500 m 
18:10   Junioři, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky   3 000 m 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu v závislosti na počtu přihlášených účastníků. 
 
Startovné: 
Přípravka, žactvo, dorost 10 Kč, junioři, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky 20 Kč.  
Závodníci AO TJ Jiskry zdarma. 
 
Startovní čísla: 
Výdej bude probíhat v závodní kanceláři od 14,30 hod. do 15,15 hod. Pro kategorie dorostenci, 
dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky od 16,30 hod. 
 
Ceny: 
Vyhlášení výsledků bude probíhat po skončení dané kategorie. 
Tři nejlepší v každé kategorii obdrží diplom, medaili a drobnou věcnou cenu. 
Finanční prémie za rekord - atletická školka+ přípravka 100 Kč, mladší žaci/kyně 300 Kč, starší 
žaci/kyně+ dorostenci/nky+ veteráni/nky 600 Kč, junioři/ky+ ženy+muži 1000 Kč. 
 
Další informace: 
V souladu s usnesením vlády se tento závod koná bez přítomnosti diváků. Na stadion budou mít 
povoleny vstup pouze závodníci, jejich trenéři a osoby zabezpečující organizační a technické 
zázemí včetně rozhodčích. 
V případě zhoršení epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo zrušit závody. Tato 
informace by byla zveřejněna nejpozději den předem na webových stránkách ČAS a webových 
stránkách oddílu www.atletikahumpolec.cz. 
 
 


