NEWLINE
POHÁR PRAŽSKÝCH BĚŽECKÝCH NADĚJÍ 2011
http://pbp.webzdarma.cz
POŘADATEL SOUTĚŽE
Jindřich Linhart
adresa: Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 - Řepy II
e-mail: jin.linhart@post.cz
mobil: 723 304 588
Bc. Tomáš Linhart
e-mail: linhart.tomas@seznam.cz
mobil: 728 762 532
PROPOZICE
Vypsané kategorie
- přípravka 2000 a mladší
- mladší žactvo 1998 - 1999
- starší žactvo 1996 - 97
- dorost 1994 - 95
Do poháru jsou hodnoceni všichni závodníci, kteří se účastní jednotlivých závodů (tj. registrovaní i
neregistrovaní). Každý závodník může startovat pouze ve své věkové kategorii. Zařazeno je celkem
11 závodů . Do poháru jsou zařazeni závodníci, kteří absolvují minimálně 3 závody poháru.
Bodování soutěže
Prvních 10 míst v každé kategorii bude ohodnoceno systémem 16-13-10-7-6-5-4-3-2-1 bod. Přebor
Prahy v přespolním běhu je hodnocený dvojnásobným počtem bodů tj. 32-26-20-14-12-10-8-6-4-2.
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet 1., 2., 3.míst atd.
Průběžný stav poháru je možné sledovat na http://pbp.webzdarma.cz
Důležité upozornění pro všechny kategorie. Body se budou přidělovat pouze v případě
startu minimálně 3 závodníků nebo závodnic v příslušné kategorii !!!!
Vyhlášení výsledků
Celkové vyhlášení výsledků NEWLINE POHÁRU PRAŽSKÝCH BĚŽECKÝCH NADĚJÍ 2011
proběhne při posledním závodu 3.12. 2011 v rámci 7.roč. Mikulášské haly v hale Otakara Jandery
v areálu CS MV ve Stromovce.
Ceny obdrží závodníci na 1. - 5.místě celkového hodnocení. Pořadatel zajišťuje ceny na základě
vlastních možností.
TERMÍNY ZÁVODŮ
3.4. Běh Prokopským údolím /13.roč./
hřiště ZŠ Chaplinovo nám., sídliště Barrandov 9,30 - 11,30 hod
Kontakt : Miroslav Fliegl / mail : mirek.atlet@centrum.cz / mob.: 736 169 219 /

10. 4. Přespolní běh Modřanskou roklí /8.roč./
Louka U Liščích děr vedle ZŠ Meteorologická - start první kategorie v 9,30 hod
Kontakt : Jiří Kalista / mail : jirikalista@seznam.cz / mob.: 604 972 334 /
www.praha12.cz
13. 4. Jarní běh OLYMPU /7. roč./
Stromovka-areál SC MV - start první kategorie v 16,20 hod
Kontakt : Jindřich Linhart / mail : jin.linhart@post.cz / mob.: 723 304 588 /
17.4. Běh tunelem - 303 m, převýšení 28,89 m /4. r./
start ustí tunelu Thámova ulice v Karlíně ve 14 hod, cíl - ústí tunelu Tachovské nám. na Žižkově
Kontakt : Roman Pavlů / mail : roman.pavlu@seznam.cz / mob.: 604 452 964 /
www.behtunelem.cz
23.4. Běh Kerteamu /11.roč./
Chuchelský háj, křižovatka nad areálem zdraví Praha - Velká Chuchle od 10,00 hod
Kontakt : Petr Jindra / mail : petrjindra@seznam.cz / mob.: 606 634 212 /
http://beh.kerteam.cz/
15.5. Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou /6.roč./
Újezd nad Lesy, Blatov, u fotbalového hřiště u lesa - 8,30 -12,30 hod
Kontakt : Zuzana Olšanová / mail : zuzana.olsanova@cdt.cz / mob.: 607 148 116 /
10.9. Běh babího léta /13.roč./
Dolní Počernice - zámecký park - Dětský domov - 10,00 - 12,15 hod
Kontakt : DD Praha / mail : dd_dolpoc@volny.cz / mob.: 602 873 693, tel.: 281 930 129 /
www.dddp.tym.cz
1.10. Běh Karlínským sadem /30.roč./
TJ Sokol Karlín - Kaizlovy (Hakenovy) sady 9,00 - 11,00 hod
Kontakt : TJ Sokol Karlín / mail : sokol.karlin@volny.cz / tel.: 224 817 474 /
www.sokol.karlin.eu
5. 11. Listopadové běhání /4. roč./
Krčský les u Srubu - start je 50 m od areálu Hrabákova - Pošepného, Praha 11 - start první
kategorie v 10,00 hod
Kontakt : Michal Javůrek / mail : michalj@volny.cz / mob. 733 364 824 /
www.sportovnijiznimesto.cz
19. 11. Podzimní běh OLYMPU Praha /6. roč./
Přebor Prahy v krosu - Stromovka - areál CS MV - od 10,30 hod
Kontakt : Jindřich Linhart / mail : jin.linhart@post.cz / mob. 723 304 588 /
3. 12. Mikulášská hala žactva 2011
hala Otakara Jandery ve Stromovce od 11,00 hod
Kontakt : Jindřich Linhart / mail : jin.linhart@post.cz / mob.: 723 304 588 /
www.atletika-olymp.cz
Propozice jednotlivých závodů budou zveřejněny na internetových stránkách poháru
http://pbp.webzdarma.cz vždy nejpozději 7 dní před každým závodem.
Výsledky každého závodu a průběžné hodnocení poháru bude zveřejněno na internetových
stránkách poháru nejpozději do 2 dnů po ukončení jednotlivého závodu.

