
Propozice 

Memoriál Karla Raise

Silniční běžecký závod na 15 km.

Pořadatel: ASK Elna Počerady

Datum konání:  sobota 6. května 2017

Místo konání: Louny - výstaviště v Masarykových sadech. 

Start závodu: v 11:00 hod. u obce Volevčice směr Počerady.  

Přihlášky pro všechny kategorie: na webových stránkách: www.sportt.cz do 30.4.2017.

Kategorie startujících: Muži – absolutní a do 39 let, do 49, 59, 69, 74, 79, a nad 80let.

                                        Ženy – absolutní a do 34 let, do 44, 54, nad 55let.

                                       Štafety – smíšené, 5x3 km.

Společně s běžci je pořádán i závod In-line a Handbike, které jsou startovány s minutovými předstihy.

Prezentace a vyzvednutí startovních čísel a čipů: pavilon B – výstaviště od 7:30  do 9:15 hod. 

Šatny a sprchy: ZŠ Prokopa Holého hned před výstavištěm.

Odjezdy na start: autobusy u městského koupaliště v 9:30, 9:40, 9:50 hod.

Vyhlášení vítězů: v 13:45 před pavilonem A lounského výstaviště.

  Startovné: předem – základní: 200 Kč. snížené : 150 Kč pro závodníky starší (od 60 let muži, 55 let ženy).

                    na místě zvýšené o 50 Kč. Pro celou štafetu jednotné  250 Kč.

 Startovné zasílejte nejpozději do 5 ti dnů od registrace  do poznámky pro příjemce udejte jméno a příjmení 
závodníka.

Při prezenci závodník obdrží  startovní číslo se jménem,  tričko s logy závodu a generálního sponzora.

Pro závodníky je připraveno občerstvení po závodě v pavilonu „A“ od 13:00 hod.

Trať: Závod je veden po uzavřených silnicích II. třídy, tj. bez provozu silničních vozidel. Jednotlivé kilometry 
jsou  značené na vozovce. Na 11. Kilometru je občerstvovací stanice (voda, ionty). Součástí závodu je i jízda 
na kolečkových bruslích a závod hendikepovaných na handbicích a vozíčcích (formulkách).

Ostatní k závodu: Trať závodu je certifikovaná dle pravidel IAAF, a závodí se dle pravidel atletiky. Jakýkoliv 
doprovod   závodníků je na trati zakázán. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách. Odvoz osobních věcí 
ze startu do cíle je zajištěn nejpozději 10 minut před startem přistavenou dodávkou. Výdej je v cíli před 
pavilonem „B“. Finanční odměny vyhlášeným závodníkům budou vyplaceny dle kritérií uvedených na 
internetových stránkách klubu a to v pavilonu „B“ po vyhlášení výsledků. Podrobnější informace k závodu 
najdete na internetových stránkách klubu www.askelna.cz nebo pište na e-mail: askelna@gmail.com .

Na Vaší účast se těší vedení klubu, pořadatelé, dobrovolníci a sponzoři.

https://www.sportt.cz/register/506
mailto:askelna@gmail.com
http://www.askelna.cz/


Traťové rekordy 
Memoriálu Karla 
Raise,  Počerady - 
Louny  15km

Muži absolutní pořadí Biwot Wycliffe Kipkorir Keňa 0:42:30 4.5.2013
Ženy absolutní pořadí Petra Kamínková AK Olomouc 0:50:07 3.5.2003
Muži do 49 let Petr Klimeš Dukla Praha 0:45:32 8.5.1999

Muži do 59 let Ivo Řezáč CHZ Litvínov 0:49:09 9.5.1991
Muži do 69 let Miloš Smrčka BK Říčany 0:52:48 2.5.2015
Muži do 74 let Jiří Libra LBC N. Město n. Metují 1:02:03 5.5.2007
Muži do 79 let Jiří Libra LBC N. Město n. Metují 1:10:35 3.5.2014
Muži nad 80 let Vítězslav Jantsch Eleven run team Jablonec 1:21:19 2.5.2015
Ženy 35 - 44 let Alena Peterková MBK Havířov 0:50:56 2.5.1998
Ženy 45 - 54 let Jarmila Urbanová Olymp Praha 0:55:20 3.5.1997
Ženy nad 55 let Věnceslava Pokorná AC Kovošrot Praha 1:05:07 1.5.2004


