
Propozice 1. ročníku běhu Semilský jelen 

 

Datum:     Závod se koná ve čtvrtek dne 2. června 2022. 

Místo konání: Semilský ostrov u kiosku – místo zázemí, startu a cíle 

  GPS souřadnice: 50°36'17.2"N 15°19'55.8"E 

Pořadatel:  Atletický klub Semily, z.s. 

Přihlášky,  Ostrov v Semilech u kiosku, registrace pouze na místě 

prezence: děti od 15:30 hod., dospělí od 17:00 do 17:45 hod. 

 

Kategorie a časový pořad: 

Dětské kategorie 

16:00 hod – postupný start od nejmladších, zvlášť dívky a chlapci 

děti 0-3 roky  2019 a ml.  50 m 

 děti 4-6 let  2016 - 2018  200 m 

 děti 7-9 let  2013 - 2015  500 m 

 děti 10-12 let  2010 - 2012  750 m 

 děti 13-15 let  2007 - 2009  1000 m 

 děti 16-17 let  2005 - 2006  2000 m 

Dospělé kategorie 

18:00 hod – hromadný start 

19:00 hod – vyhlášení výsledků 

 

Muži do 39 let                       1983 a mladší 

Ženy do 39 let                       1983 a mladší 

Muži nad 40 let                     1982 a starší 

Ženy nad 40 let                     1982 a starší 

 

Trať:  Délka tratě pro dospělé je 5 km a vede po zpevněných a asfaltových cestách. 

mapa tratě https://mapy.cz/s/cavepadebo  

https://www.google.cz/maps/place/50%C2%B036'17.2%22N+15%C2%B019'55.8%22E/@50.604395,15.3319329,17.94z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x470eb7646ed2ee3f:0x400af0f6615d4e0!2s513+01+Semily!3b1!8m2!3d50.6051576!4d15.3281409!3m5!1s0x0:0xf9d9f47194ca0fdc!7e2!8m2!3d50.6047631!4d15.3321668?hl=cs
https://mapy.cz/s/cavepadebo


 

Startovné:  děti zdarma 

dospělí 50 Kč 

Odměny: Všichni účastníci obdrží medaili, občerstvení a první tři v každé kategorii věcné ceny. 

Výsledky:  Po závodě u pořadatelů, později budou zveřejněny na webu pořadatele. 

Technická  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav.  

ustanovení: Všichni účastníci (i diváci) svou účastí vyjadřují souhlas s tím, že mohou být 

zaznamenáni na fotografiích a videozáznamech, které mohou být použity k propagaci 

tohoto závodu a pořadatele. 

 Osobní údaje závodníků bude pořadatel shromažďovat, zpracovávat a evidovat 

v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR.  

 

Informace:   Radek Pastyřík, mob: 605 542 821, mail: info@atletika-semily.cz  

Web:   https://atletika-semily.cz/semilsky-jelen/  

mailto:info@atletika-semily.cz
https://atletika-semily.cz/semilsky-jelen/

