
 

 
 
 
 

Atletický oddíl TJ SOKOL na Mělníce si Vás 
dovoluje pozvat 6. října 2021 na  

XVI. ročník běžeckých závodů 
(všech věkových kategorií) 

O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce 
 
 

s hlavním závodem  

Běh mužů na 3000 metrů 
9. ročník  

Memoriál Ing. Bohuslava Bubníka 
(*1918 - †2012)  

 
 
   

 

Partneři akce: 



 

 
Propozice závodů "O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce" 
 Závody se konají za každého počasí. 
 Závody se konají na atletické dráze o délce 300 m, se třemi dráhami po obvodu a s pěti 

dráhami v rovince. Povrch dráhy: Spurtan - tretry povoleny.  
 Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu podle počtu startujících. 
 Podle počtu startujících může dojít ke sloučení kategorií (vyhodnocení samostatně). 
 V případě velkého zájmu o start v hlavním závodě si pořadatel vyhrazuje právo omezit 

počet závodníků v běhu A na 12 závodníků. Konečné pořadí bude vyhlášeno na základě 
dosažených časů v jednotlivých bězích. O obsazení jednotlivých běhů hlavního závodu 
rozhoduje ředitel závodu na základě osobních výkonů závodníků a data poslání přihlášky. 
Z uvedeného důvodu je nutné do přihlášky pro hlavní závod uvést letošní 
(případně loňský) nejlepší dosažený čas na 3000 metrů.  

 První tři závodníci v každé z kategorií obdrží pohár, diplom a medaili. 
 Vítěz hlavního závodu "dočasně získá" putovní pohár (po závodě zůstává v TJ SOKOL na 

Mělníce). 
 Vedoucí atletického oddílu TJ SOKOL na Mělníce vypisuje pro hlavní závod "CENU ZA 

VÝKON". Každý z prvních tří závodníků hlavního závodu - v případě, že dosáhne čas na 
3000 m pod 10 minut - obdrží dárkovou poukázku na nákup sportovního zboží v hodnotě: 
 2000,- Kč za první místo (a čas pod 10 minut) 
 1000,- Kč za druhé místo (a čas pod 10 minut) 
 500,- Kč za třetí místo (a čas pod 10 minut) 

 Vedoucí atletického oddílu TJ SOKOL na Mělníce vypisuje pro hlavní závod "CENU ZA 
REKORD". V případě, že vítěz závodu překoná dosavadní rekord závodu, tj. dosáhne na 
3000 m čas pod 9:03,0 minuty - obdrží dárkovou poukázku na nákup sportovního zboží    
v hodnotě 500,- Kč.  

 Hlavní rozhodčí může, po dohodě s ředitelem závodu, umožnit start v hlavním závodě také 
juniorům, případně dorostencům. V tomto případě tito budou hodnoceni jako muži.  

 Hlavní rozhodčí může, po dohodě s ředitelem závodu, umožnit start v hlavním závodě také 
ženám, juniorkám, případně dorostenkám. V tomto případě těmto závodnicím bude 
změřen čas, ale nebudou počítány do celkového pořadí závodu. 

 Kategorie veteránů bude hodnocena pomocí věkových koeficientů, tj. výkon bude 
vynásoben příslušným věkovým koeficientem a až poté bude určeno pořadí v cíli. 

 Hlavní startér a hlavní rozhodčí, vědomi si výdaje energie, kterému budou závodníci 
vystaveni, vypisují pro veteránskou kategorii "CENU ZA VYDANOU ENERGII":  
 Pětilitrové překvapení za první místo  
 Tři malá překvapení za druhé místo 
 Dvě malá překvapení za třetí místo 
 Jedno malé překvapení za umístění mimo "bednu"  

 Přihlášky, startovné a další ustanovení: 
 Placení startovného:  

Přihlášky předem - zdarma. 
 Přihlášky předem se přijímají nejpozději do 5. října 2021 a to: 

formou e-mailu na adresu: info@sokol-melnik.cz (bude Vám posláno potvrzení 
o přijetí - pokud ho neobdržíte, volejte prosím na níže uvedený telefon) 

nebo telefonicky na čísla: 775 222 794 
nebo písemně na adresu: TJ SOKOL na Mělníce, Tyršova 95, 276 01  Mělník 

 

 
 



 

Organizační zabezpečení: 
 

Záštitu nad závodem převzal:  

Bohuslav Bubník, starosta TJ SOKOL na Mělníce 

Pořadatel: Atletický oddíl Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce  

Ředitel závodu: Bc. Bohuslav Bubník ml. 

Hlavní rozhodčí: Ondřej Čerepušťák 

Hlavní startér: Ing. Jan Konop 

Technické zabezpečení: členové TJ SOKOL na Mělníce 
 

ČASOVÝ   PROGRAM   BĚŽECKÝCH  ZÁVODŮ 
 

XVI. ročník - O  POHÁR  STAROSTY  TJ  SOKOL  NA  MĚLNÍCE 
(na umělé dráze na hřišti pod Tyršovým domem) 

  

STŘEDA  6. října 2021 
14:00 - 14:45 prezentace žactvo (2006 a mladší) 
14:45 - 16:30 prezentace dorostenky, juniorky, ženy (2005 a starší) 
14:45 - 16:30 prezentace dorostenci, junioři, muži (2005 a starší) 
 

15:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 

čas kategorie disciplína ročník 
15:05 předškolní děti I a II  běh na 50 m 2015 a 2016, 2017 a mladší  
15:20 předžákyně I a II běh na 300 m 2010 a 2011, 2012 až 2014 
15:35 předžáci I a II běh na 300 m 2010 a 2011, 2012 až 2014 
15:50 mladší žákyně běh na 600 m 2008 a 2009 
16:05 mladší žáci běh na 600 m 2008 a 2009 
 

16:20 starší žákyně běh na 800 m 2006 a 2007 
16:30 starší žáci běh na 800 m 2006 a 2007 
16:40 dorostenky, juniorky běh na 800 m 2004 a 2005, 2002 a 2003 
 ženy  2001 a starší 
16:50 dorostenci, junioři běh na 800 m 2004 a 2005, 2002 a 2003 
 

16:15 - 17:00  Vyhlášení výsledků  předškolní děti I a II, případně předžákyně I a 
II, předžáci I a II, mladší žákyně a mladší žáci 

 

HLAVNÍ ZÁVOD 9. ročník Memoriál ing. Bohuslava Bubníka 
17:10 muži běh na 3000 m 2001 a starší 
 

17:40 veteráni běh na 3000 m 1986 a starší 
 

17:50 - 18:40  Vyhlášení výsledků  všechny kategorie mimo již vyhlášených 
 

19:00 UKONČENÍ ZÁVODŮ 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu podle počtu startujících, průběhu soutěže a 
dalších okolností. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni závodníci byli přítomni na sportovišti po celou 
dobu soutěže. 



 

 
Přihláška na atletické závody "O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce"  

konané dne 6. října 2021 
(víceúčelové hřiště pod Tyršovým domem na Mělníce, Tyršova 95, Mělník) 

 
poř.č. Příjmení Jméno rok narození oddíl disciplína 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


