Tachovský VÝBĚH rozhledny 2017
3. ročník
výběh
schodů
rozh

výběh schodů rozhledny
Ředitel závodu: Ladislav Macák
ve spolupráci: s Městem Tachov - odborem školství

Termín: sobota 10. 6. 2017
Závodní kancelář: u rozhledny
Charakteristika závodu: Závodníci zdolají vrchol rozhledny výběhem schodů na rozhlednu
intervalovým způsobem
Start: 15. 00 hod před vchodem do rozhledny
Délka: 144 schodů, převýšení 25 m
Vyhlídková plošina rozhledny ve výšce 25 metrů
Závodníci startují v pořadí podle startovních čísel v 15 sekundových intervalech. Po odběhnutí 10
závodníků bude přestávka pro sestup závodníků z rozhledny.

Časový pořad:

• od 14. 00 prezentace
• 15. 00 start prvního závodníka ve výběhu schodů rozhledny
• orientačně od 16. 30 vyhlášení výsledků

Věkové kategorie:
Mládežnické:
Děti - od narození po 2010 - společná kategorie, jen v doprovodu rodičů, dopomoc zakázaná
Přípravka mladší (kluci/ dívky) 2008/ 2009 – společná kategorie
Přípravka starší (kluci/ dívky) 2006/ 2007
mladší žáci/ mladší žákyně 2004/ 2005
starší žáci/ starší žákyně 2002/ 2003

Kategorie dospělých:
Muži dorostenci junioři do 39 let 2001 – 1978
Muži do 49 let 1977 – 1968
Muži do 59 let 1967 – 1958
Muži 60 let a starší 1957 a starší
Ženy dorostenky juniorky do 34 let 2001 – 1983
Ženy do 44 let 1982 – 1973
Ženy do 54 let 1972 – 1963
Ženy 55 let a starší 1962 a starší
Startovné: nevybírá se
Diplom a medaile pro první tři v kategorii, ostatní – nevratné startovní číslo
Finanční prémie pro tři nejrychlejší závodníky absolutně, z toho jedna žena

Rekordy výběhu :
ženy: Nikola Tolarová , r.2002, Tachov – 22, 7 s - v roce 2015
muži: Zlatko Frštek, r. 1963 - 14, 9 – zpochybnitelný výkon – v roce 2015
Petr Vencl, r. 1964, Tachov – 22, 3 s – v roce 2015
Upozornění:
Všichni účastníci startují na svoji zodpovědnost. Jsou si vědomi svého zdravotního
stavu i rizika možného zranění, zejména při výběhu schodů rozhledny!!!

