SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH
LEDNICKO-VALTICKÝM AREÁLEM
PROPOZICE - 2022
Termín: 1.10.2022
Pořadatel: Jihomoravská sportovní, z.s. ve spolupráci s Atletickým oddílem TJ Lokomotiva
Břeclav
Místo: Nový dvůr Břeclav (Nový dvůr 100, 690 06 Břeclav – Charvátská Nová Ves)
GPS startu a cíle: N 48°46’30,91’’ E 16°48’22,22’’
Závodní kancelář: bude otevřena od 9.00 v místě startu
Přihlášky: přihlášení možné na webu www.atletikabv.cz v sekci „Mimo dráhu –
Svatováclavský běh LVA“ anebo na místě závodu. Přihlášky se uzavírají 5 minut před startem
dané kategorie.
Startovné: 100 Kč běh na 5 km a 150 Kč běh na 10 km, ostatní kategorie zdarma
Výtěžek ze startovného poputuje sdružení rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Modrá vážka
Platba startovného: Startovné se hradí v hotovosti na místě závodu nebo bezhotovostně na
účet č. 17973343/0300, VS 11112022, do poznámky uvést Běh a jméno účastníka. Platba na
účet je možná do 27.9.2022
Parkování: zdarma v místě závodu, parkování bude označeno (příjezd od Lednice nebo Valtic
po silnici číslo 422, odbočit směr Tři Grácie)
Tratě: dětské a mládežnické kategorie budou probíhat v blízkém okolí památky Nový dvůr,
závod na 5 km a 10 km se poběží po lesních cestách
5,5 km – Nový dvůr – Tři Grácie – Sv. Hubert – Nový dvůr
9,6 km – Nový dvůr – Tři Grácie – Sv. Hubert – Rendezvous – Nový dvůr
Časový harmonogram, kategorie a délka tratí
09.30
09.30
09.40
09.45
09.50
10.00
10.15
10.25
10.35
10.45
11.00
11.00
11.00
11.00

Mladší žáci /2009 a 2010/
Mladší žákyně /2009 a 2010/
Přípravka chlapci /2011 a 2012/
Přípravka dívky /2011 a 2012/
Mladší přípravka chlapci /2013 a 2014/
Mladší přípravka dívky /2013 a 2014/
Mladší chlapci /2015 a 2016/
Mladší dívky /2015 a 2016/
Nejmladší chlapci /2017 a mladší/
Nejmladší dívky /2017 a mladší/
Chlapci do 18 let /2004 a mladší/
Dívky do 18 let /2004 a mladší/
Muži a ženy /dospělí/
Muži a ženy /dospělí/
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