
                           

 
P R O P O Z I C E   2. závodu DBP 

50. ročníku D-H-D běhu 10.000m na dráze 
 
Pořadatel :                 ASK Děčín 
 
Datum :                      úterý 1. května  2018    
 
Místo :                        atletická dráha s umělým povrchem CONIPUR na stadionu ASK Děčín. 
 
Čas :  všechny kategorie startují jednotně v 10,00 hod. (1.běh), v 11,00hod. (2.běh pomalejší),   
 
Kategorie :             A – muži do 39 let         C – muži 50-59 let            E – ženy do 39 let 
                               B -  muži 40-49 let        D – muži  nad 60 let          Z – ženy nad 40 let        
                                                                     F -  dorostenci 16-17 let    
 
Startovné :                  pro všechny kategorie   70 Kč, přihlášky na místě 90 Kč 
                                   Protože zapisujeme ručně časy všem v každém kole,   
                                   doporučujeme mít svého zapisovatele.  Každý zapisovatel,  
                                   který bude zapisovat alespoň 2 závodníky obdrží 50 Kč. 
 
Přihlášky !!! :             písemně na zdenek.pad@centrum.cz do 30. 4. 2018 

                                   výjimečně na stadionu 1. 5. do 9,30 hodin 

  

Ceny :                         nejlepší závodníci obdrží věcné ceny 
 
Šatny :                         na stadionu ASK 
 
Zvláštní ustanovení :  A/ pořadatel neručí za odložené věci, cennosti je možné uložit  
                                        při prezentaci u pořadatele 
                                    B/ po běžeckém závodu bude probíhat od 13,30 závod chodecký 
                                    C/ všichni startují na vlastní nebezpečí. 
 
Informace a  výsledky :   Hrnčíř  737 473 494, www.askdecin.cz 

 
                 Ředitel závodu                                                                Hlavní rozhodčí 
                  Jaroslav Calda                                                              Ing. Zdeněk Hrnčíř 

 
Atletický sportovní klub Vám přeje hodně zdaru a těší se na Vaší účast. 

3. závodem Děčínského běžeckého poháru bude Děčínská míle 23. června 2018 

Termín míle byl o týden posunut (mělo být 16.6.), protože ASK byl pověřen uspořádat KP jednotlivců 

dospělých na dráze v tomto datu. Děkujeme za pochopení. 



         Děčín 1. 5. 2018                                                                           

Propozice 

50. ročníku D-H-D, chůze 10.000m na dráze 
 
Pořadatel :                 ASK Děčín 
 
Datum :                      úterý 1. května  2018  
 
Místo :                       stadion ASK Děčín, dráha s umělým povrchem CONIPUR 
 
Čas :                          ve 13,30 hod. 
 
Kategorie :                muži, ženy                                10.000m 
 
Startovné :                 všichni                                       70 Kč 
 
Přihlášky :                  písemně na zdenek.pad@centrum.cz  do 30. 4. 2018,  
                                    přihlášky na místě 90 Kč 
 
Ceny :                         nejlepší závodníci obdrží věcné ceny 
 
Šatny :                        na stadionu ASK 
 
Zvláštní ustanovení :   A/ Pořadatel neručí za odložené věci, cennosti je možné uložit 
                                           při prezentaci u pořadatelů. 
                                      B/  Všichni startují na vlastní nebezpečí. 
                                      C/  Před startem chůze bude probíhat běžecký závod, závodní kancelář  
                                            pro chůzi bude otevřena ve 13,00 hodin 
 
Informace a výsledky :    Hrnčíř 737 473 494, zdenek.pad@centrum.cz  www.askdecin.cz                                                                                                 
 
 
 
                  Ředitel závodu                           Vrchník chůze                           Hlavní rozhodčí 
                  Jaroslav Pták                           Ladislav Kubíček                      Ing. Zdeněk Hrnčíř 
 
 
 

Atletický sportovní klub se těší na Vaši účast! 
 

 


