KAS VYSOČINA

BĚŽECKÝ POHÁR
MLÁDEŽE 2022

BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE
V roce 2005 se atletický svaz rozhodl podpořit běhy mimo dráhu a vybídl kraje zapojit se do běžeckého poháru, kde potom nejlepší z krajů startovali ve finále na pardubickém závodišti. Zapojeni byli běžci v šesti kategoriích – mladší a starší žactvo a
dorost, vše dívky a chlapci. Organizačně to dělaly kraje různě,některé jen nominovaly
na finále. V našem kraji se povedlo poměrně úspěšně zapojit velké množství mládeže
a vytvořit celoroční soutěž. V rámci zavedených běhů (Lorenzovy sady, Běh Korunou,
Pohár století, Okolo zámku, Podzimní přespolní běh) mladí soupeřili o body do poháru.
Bodovalo se i umístění na krajských přeborech na dráze. Nejlepší v konečné tabulce
byli nominováni na finále, které se konalo vždy v druhé polovině října v Pardubicích.
Zde bodovalo 15 nejlepších umístění z 18 možných, takže rozhodovala kvalita i kvantita.
V prvém ročníku jsme ve finále obsadili jako kraj 6 místo, následující rok to byla
sedmá příčka a pak přišel náš velký úspěch. V roce 2007 a 2008 jsme vyhráli pohár
pro nejlepší kraj! Můžeme připomenout tehdejší úspěšné běžce - Beránková, Couralová, Nováková, Tlustá, Janoušová, Miličková, Slavík, Dostál, Janů, Buchta, Rygl,
Holánek. V roce 2009, kdy se finále konalo naposledy jsme skončili na čtvrtém místě.
Je škoda, že se další roky finále nekonalo, protože to vždy byly silně obsazené závody
s velkým počtem běžců (60 v kategorii). Výhodou bylo také to, že se atleti střetli i
s talenty jiných odvětví (lyžování,biatlon,triatlon).
Na podzim se v rámci Mistroství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek v
přespolním běhu koná finále Běžeckého poháru. V něm se utkávají krajská družstva.

BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE
Pořadatelem soutěže je KAS Vysočina. V letošním roce proběhne už 18. ročník této
soutěže. Do poháru je zařazeno 6 závodů. Každému závodníkovi se počítají nejlepší
výsledky z pěti závodů. Oddíly přihlašují závodník přes web www.atletika.cz.
Pořadatel:
KAS Vysočina
Startují:           	 Ve všech kategoriích registrovaní atleti Kraje Vysočina
Kategorie:        	mladší žáci (2009 a mladší)
                      	 mladší žákyně (2009 a mladší)
                      	 starší žáci (2007 a 2008)
                      	 starší žákyně (2007 a 2008)
Závody:		
2. 4.
Třebíč
			 10.4.		
Nové Město na Moravě
			 16 4.		
Pacov
			  8.10.
Havlíčkův Brod
			
15.10.
Jemnice
			
22.10.
Jihlava
Bodování:         	závody kategorie A - Třebíč, Jihlava
                      	 - boduje 10 závodníků (12-10-9-8-7-6-5-4-3-2 ostatní 1 bod)
závody kategorie B - Pacov, Nové Město
                      	 - boduje 8 závodníků (10-8-7-6-5-4-3-2 ostatní 1 bod)
                      	 závody kategorie C - Havlíčkův Brod, Jemnice
                      	 - boduje 6 závodníků (8-6-5-4-3-2 ostatní 1 bod)
Odměny:          	První tři v každé kategorii obdrží medaile na slavnostním vyhlášení
			
nejlepších atletů Kraje Vysočina v gotickém sále radnice v Jihlavě.

TJ Spartak Třebíč, spolek – oddíl atletiky
Propozice

Běh Lorenzovými sady
82. ročník

Datum
V sobotu 2. dubna 2022, začátek závodů je v 9:30 hodin.
Místo
Třebíč – sportovní, bývalé tréninkové fotbalové hřiště, GPS 49.214817, 15.902465
Pořadatel
TJ Spartak Třebíč, spolek, oddíl atletiky
Kategorie
  9,35 	
  9,45 	
10,00 	
10,10 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		   600 m
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší) 			   800 m
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008) 			   800 m
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			
1 400 m

Informace
Josef Vomela, josefvomela@seznam.cz, 732 681 111 internet: www.atletikatrebic.cz
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 1.4. do 20 hodin.
Ceny
První tři v každé kategorii obdrží diplomy, první tři kategoriích obdrží medaile a sladkosti, vítězové jednotlivých kategorií dostanou poháry.
Různé
Šatny na převlečení v prostoru na hřišti HFK Třebíč.
	 								
Josef Vomela
			 					         předseda oddílu

TJ Nové Město na Moravě, z.s. – oddíl atletiky
Propozice

Korunou za korunu
22. ročník

Datum
V neděli 10. dubna 2022, začátek závodů je v 10:00 hodin.
Místo
Nové Město na Moravě – na hrázi rybníka Cihelňák
Pořadatel
TJ Nové Město na Moravě, z.s. - oddíl atletiky
Kategorie
10,00		
10,10 	
10,20 	
10,35 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		   800 m
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší) 			   800 m
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008) 			
1 600 m
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			
1 600 m

Informace
Petr Hubáček, dubki@centrum.cz, 776 046 260, internet: atletikanmnm.mameweb.cz
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 8.4. do 20 hodin.
Ceny
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny, vítězové diplomy.
Různé
Startovné je 1 Kč za každého závodníka.
									  Petr Hubáček
									 předseda oddílu

TJ Slavoj BANES Pacov - oddíl atletiky
Propozice

O pohár století
52. ročník

Datum
V sobotu 16. dubna 2022, začátek závodů je v 10:15 hodin.
Místo
Pacov - zámecký park
Pořadatel
TJ Slavoj BANES Pacov - oddíl atletiky
Kategorie
10,15 	
10,25 	
10,35 	
10,45 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší) 			
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008) 			
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			

1
1
1
1

100
100
100
600

m
m
m
m

Informace
Pavel Zajíc, zajic.pavel@tiscali.cz, 731 189 985, internet: www.atleti-pacov.cz
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 15.4. do 20 hodin.
Ceny
První tři v každé kategorii obdrží upomínkové ceny.
Různé
Šatny na převlečení v prostoru startu a cíle. Startovné 10 Kč.
									   Pavel Zajíc
									 předseda oddílu

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Propozice

Posázavský běh
2. ročník

Datum
V sobotu 8. října 2022, začátek závodů je v 10:00 hodin.
Místo
Havlíčkův Brod, park Budoucnost
Pořadatel
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - oddíl atletiky
Kategorie
10:00 	
10:15 	
10:30 	
10:50 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší) 			
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008) 			
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			

600 m
1200 m
1200 m
1800 m

Informace
Jiří Uhman, atletika.hb@seznam.cz, 603 278 400,
internet: https://www.atletikahb.cz/
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 7.10. do 20 hodin.
Ceny
První tři v každé kategorii obdrží diplomy a medaile.
Různé
Závodní kancelář je otevřena v místě startu od 9,15 hodin.
								             Jiří Uhman
									 předseda oddílu

Atletika Jemnice
Propozice

O pohár Barchanu
3. ročník

Datum
V sobotu 15. října 2022, začátek závodů je v 10:00 hodin.
Místo
Jemnice - zámecký park
Pořadatel
Atletika Jemnice
Kategorie
10:20 	
10:30 	
10:40 	
10:50 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		   800 m
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší 			
1 200 m
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008)			
1 200 m
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			
1 600 m

Informace
Josef Novák, novak.19@seznam.cz, 775 403 787,
internet: http://atletikajemnice.cz/
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 14.10. do 20 hodin.
Ceny
První tři obdrží medaile a diplomy.
Různé
WC a šatny v Domě dětí a mládeže (přístup od parku).
								            Tomáš Blažek
									  předseda oddílu

Atletika Jihlava
Propozice

Krajský přebor v přespolním běhu
Datum
V sobotu 22. října 2022, začátek závodů je v 10:00 hodin.
Místo
Jihlava - lesopark Velký Heulos
Pořadatel
Atletika Jihlava
Kategorie
10:30 	
10:45 	
11:00 	
11:15 	

Mladší žákyně (roč. 2009 a mladší) 		   800 m
Mladší žáci (roč. 2009 a mladší) 			
1 400 m
Starší žákyně (roč. 2007 a 2008) 			
1 400 m
Starší žáci (roč. 2007 a 2008) 			
2 200 m

Informace
Jana Nováková, jajih@seznam.cz, 605 787 548, internet: www.atletikajihlava.cz
Přihlášky
Přihlášky podávají oddíly přes web www.atletika.cz do pátku 21.10. do 20 hodin.
Ceny
První tři v každé kategorii obdrží diplomy a medaile.
Různé
Šatny na převlečení v prostoru stadionu. Prezentace končí 45 minut před startem
kategorie.
								              Jana Nováková
								           předsedkyně oddílu

MISTROVSTVÍ KRAJE

v přespolním běhu

Jihlava 22. října 2022
lesopark Heluos

www.kasvysocina.cz

od 10 do 13 hodin

www.atletikajihlava.cz

