
        Sokol Lázně Libverda z. s. 

   ve spolupráci s SDH Lázně Libverda, obcí Lázně Libverda a 

společností Lázně Libverda, a. s. 

pořádá 

 

MMMeeemmmooorrriiiááálll   IIInnnggg...   FFFrrraaannntttiiiššškkkaaa   SSSvvvooobbbooodddyyy   –––   

bbběěěhhh   lllááázzzeeeňňňssskkkýýýmmm   pppaaarrrkkkeeemmm   222000111777   

((5577..  rrooččnnííkk))  

  

Místo:  Lázně Libverda, lázeňský park a přilehlé prostory 

Čas:   Sobota 7. října 2017 - start první kategorie v 9:00 h 

Registrace:   pouze na místě od 8:00 h do 8:45 h v dětských kategoriích 

      (do 18 let), v ostatních do 10:00 h.  

 

Startovné:     děti (do 18 let) 10 Kč, ostatní 50 Kč 

 

Ceny:  

1. až 3. místo v každé kategorii –medaile, drobné ceny. 

Kategorie: 

1. Kluci a holky do 3 let 100 m 

2. Kluci a holky 4-6 let  100 m 

3. Holky 7–9 let   300 m 

4. Kluci 7–9 let   300 m 



5. Holky 10–12 let   1.000 m 

6. Kluci 10–12 let   1.000 m 

7. Holky 13–14 let   1.500 m 

8. Kluci 13–14  let   1.500 m 

9. Juniorky 15-17 let  3.000 m 

10. Junioři 15-17 let   3.000 m 

11. Ženy 18 - 39 let   4.500 m 

12. Muži 18 - 39 let   10.000 m 

13. Ženy od 40 let   4.500 m 

14. Muži od 40 let   10.000 m 
 

Věk je rozhodný ke dni konání závodu. Tratě a jejich délka budou upřesněny v místě závodu. 

  
O změnách a sloučení kategorií podle počtu přihlášených rozhodují pořadatelé na místě závodu. 
Účastníci mladší 18 let mohou být přihlášeni pouze se svolením jejich zákonného zástupce. 
Ten registrací takového účastníka bere na vědomí a souhlasí s jeho účastí v běžeckém závodu. 
Odpovědnost za nezletilého účastníka dětského běhu nese v plném rozsahu jeho zákonný 
zástupce. Účastníci mladší 15 let se mohou účastnit závodu pouze v doprovodu rodičů nebo 
jiné dospělé osoby způsobilé k právním úkonům, které bylo dítě svěřeno. Doporučujeme proto 
zvážit možnost sjednání úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti.  

 
 

Pořadatelé: 
Sokol Lázně Libverda, z. s. 

SDH Lázně Libverda 
Obec Lázně Libverda, Lázně Libverda, a. s., přátelé a dobrovolníci 

 
Kontakty: 

Milan Porubský  730 544 085 milanporubsky@seznam.cz 
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