
 

 
 

 

 

56. ROČNÍK JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH V LOUNECH 

20. ročník Memoriál Lucky Náprstkové 

 

LOUNY - PARK POD DOBROMĚŘICEMI  

ulice K Velodromu 

 

Neděle 27.2.2022 

Od 9:00 hodin. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Propozice   

 

Pořadatel : ASK ELNA POČERADY a sponzoři ve spolupráci s Městem 
Louny 

 

Datum : neděle 27.2. 2022. Start prvních běhů od 9:00 hod. 

 

Místo : LOUNY – park pod Dobroměřicemi u cyklistického stadionu. 

 

Účastníci: dle vyhlášených kategorií všichni od 1 roku do 100 let věku. 

 

Přihlášky: Zasílají jednotlivci nebo oddíly předem na www.askelna.cz 

v sekci Jarní přespolní běh registrace a to nejpozději do 25.2.2022 do 

24:00 hod. Možné je se přihlásit na e-mail v.krebs@seznam.cz nebo 
telefonicky: 606 622 085. Později se nebude možné z organizačních 

důvodů přihlásit. Startovné předem se zasílá na účet našeho oddílu: 

1001500714/0600 do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení 

nebo oddíl. 

Závodní kancelář a šatny : Na fotbalovém hřišti FK Seko Louny poblíž 

startu kde se budou vydávat startovní čísla a případně platit startovné. 

Závodníkům doporučujeme cenné věci uložit v závodní kanceláři. 

Pořadatel neručí za případné ztráty v šatnách. 
 

Tratě : závodí se parku ve zvlněném terénu po lesních pěšinách. Použití 

atletických treter povoleno. 
 

Lékařské prohlídky : za platnou lékařskou prohlídku zodpovídá startující 

závodník. Při vlastním běhu na trati musí být dodržována vyhlášená 

opatření s ohledem na Covidovou situaci v ČR v den účasti závodníka. 
Pořadatel za nedodržení nařízení nezodpovídá!!!   
 

Ceny : Diplomy a věcné ceny v možnostech pořadatele pro první tři 

závodníky. V kategorii dorostenek pro 5 závodnic. 

 

Vyhlášení výsledků : Bude provedeno po skončení jednotlivých bloků 

 a zpracování výsledků v prostoru startu. 
  

Startovné : Přihlášení předem do 25.2.2022, žactvo 30 Kč. Dorostenci 
 a junioři 50 Kč. Dospělí 70 Kč. Později a na místě přihlášení je startovné 

jednotné 100,- Kč. 

 

NA START Vás srdečně zvou : 

 

Václav Krebs - předseda klubu a Radovan Šabata – hlavní rozhodčí. 

 

http://www.askelna.cz/
mailto:v.krebs@seznam.cz


 

 

 

Časový pořad : 

 

1. 9.00hod - přípravka 6 – 7let - nejmladší žáci  roč. nar. 2015– 2016 - 200m 

2. 9.05hod - přípravka 6 – 7let - nejmladší žákyně  roč. nar. 2015 – 2016 - 200m 

3. 9.10hod - žáci – přípravka do 9let  roč. nar. 2013 – 2014 - 500m 

4. 9.15hod - žákyně – přípravka do 9let roč. nar. 2013 – 2014 - 500m 

5. 9.20hod žáci – přípravka do 11let roč. nar. 2011 – 2012 - 500m  

6. 9.25hod žákyně – přípravka do 11let roč. nar. 2011 – 2012 - 500m  

7. 9.35hod rodiče s dětmi – skřítci do 5 let dívky/chlapci 2017 a mladší - 100m  

8. 9.40hod mladší žáci roč. nar. 2009 – 2010 - 1200m  

9. 9.55hod mladší žákyně roč. nar. 2009 – 2010 - 1200m  

10. 10.05hod starší žáci roč. nar. 2007 – 2008 - 2300m  

11. 10.20hod starší žákyně roč. nar. 2007 – 2008 - 1700m  

12. 10.35hod dorostenci roč. nar. 2005 – 2006  - 3400m  

13. 10.50hod dorostenky – Memoriál L.Náprstkové roč. nar. 2005 – 2006 - 2300m  

14. 11.05hod Junioři roč. nar. 2003 – 2004 - 4500m  

15. 11.25hod Juniorky roč. nar. 2003 – 2004 - 3400m  

16. 11.25hod Ženy do 34 let roč. nar. 2002 – 1988 - 3400m  

17. 11.25hod Ženy veteránky do 49 let roč. nar. 1987 – 1973 - 3400m  

18. 11.25hod Ženy veteránky nad 50 let roč. nar. 1972 a st. - 2300m  

19. 11.40hod Muži mílaři roč. nar. 2002 a st. - 2300m  

20. 11.55hod Muži veteráni do 49let roč. nar. 1982 – 1973 - 4500m  

21. 11.55hod Muži veteráni do 59let roč. nar. 1972 – 1963 - 4500m  

22. 11.55hod Muži veteráni do 69let roč. nar. 1962 – 1953 - 4500m  

23. 11.55hod Muži veteráni do 74let roč. nar. 1952 – 1948 - 4500m  

24. 11.55hod Muži veteráni nad 75let roč. nar. 1947 a st. - 2300m  

25. 12.20hod HLAVNÍ ZÁVOD : Muži vytrvalci  roč. nar. 2002 a st. - 7800m 

 


