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BORSKÝ   KLUB   LYŽA ŘŮ   MACHOV  
pořádá 

42. ročník BORSKÉHO KROSU 2012 
aneb „superkros se vším všudy“ 

IV. ro čník Memoriálu Vladislava Doležala 
 
Pořadatel :  BKL Machov 
Datum :   14.října 2012 - neděle 
Místo konání závodu: Machov-areál běžeckých tratí v Dolečku 
Přihlášky :  písemné-do 11.10.2012 na adresu : Jirásek Stanislav, 549 63 Machov 131 nebo   
   mailem :jirasek@wo.cz , případně při prezentaci v místě startu 
 
Kategorie a tratě: hromadné starty ve všech kategoriích 
       trať   start barva trati 
 batolata                2009 a mladší        50 m     9.30     -cíl.rovinka 
 předškol.děti        2007-2008        100 m                    9.35 -cíl.rovinka 
 předžákyně  2005-2006      350 m                 9.40 -bílá 
 předžáci  2005-2006      350 m                                9.45   -bílá  
 nejmlad. žákyně 2003-2004      700 m     9.50 -žlutá 
 nejmlad. žáci 2003-2004      700 m     9.55 -žlutá 
 žakyně  mladší    2001-2002   1.000 m     10.00     -oranžová 
 žáci mladší 2001-2002   1.000 m   10.10 -oranžová 
 žákyně starší 1999-2000   2.000 m (2x1.000m )         10.15 -oranžová 
 žáci starší 1999-2000   2.000 m  (2x1.000m) 10.25 -oranžová 
 dorost mladší 1997-1998   3.000 m  (3x1.000m)          10.35 -oranžová 
 dorostenky starší 1995-1996              10.000 m   10.35 -bíločervená 
 dorostenci starší  1995-1996              10.000 m              10.35     -bíločervená 
 ženy  1994 a starší              10.000 m                 10.35 -bíločervená 

muži  1973-1994               10.000 m   10.35 -bíločervená 
 muži-veteráni      1972  starší              10.000 m   10.35  -bíločervená
  
Časový program : prezentace:  08.00-09.00 hod v buňce v Dolečku - žákovské kategorie. 
                               do 09.30 hod ostatní kategorie  
              starty:       09.30 - start první kategorie 
     vyhlášení výsledků: 10.35 - mimo kat. na  3.000 m a 10.000 m a v 11.15 hod-ostatní kategorie 
 
Různé- startovné – žactvo(mimo batolat a předškolních dětí)  = 10,--  dorost = 20,-- a dospělí = 30,--Kč  
           - za platnou lékařskou prohlídku závodníků zodpovídá vysílací složka nebo sám závodník 
           - závodníci, činovníci a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí  
           - tratě vedou po lesních a lučních cestách ,  trať hlavního závodu vede přes Bor  
           - v žákovských kategoriích zákaz startu v tretrách  s kovovými hroty 
           - za ztrátu startovního čísla účtujeme 250,--Kč 
           - zákaz vjezdu auty do Dolečka k buňce, parkování  na veřejném parkovišti pod náměstím (300m 
 od startu) !!!!! 
Traťové rekordy: Pavel Brýdl : 38:04.0 minut z roku 2011. 
 
NOVĚ občerstvení – klobásy nebo kýta na rožni ! 
 
     
Stanislav Jirásek nejml.     Raich Daneš 
ředitel závodu      hlavní rozhodčí 

 
 

 
Více o klubu a závodu na  www.bklmachov.eu 

 
 


