49. Mladé Běchovice přivítají i juniory. Přihlášených dětí je už 50!
Mladé Běchovice byly v letošním roce
zařazeny do Poháru Pražských běžeckých
nadějí - to je dobrá zpráva pro všechny, kteří
se k nám 20. září chystají. Sbírat body do
celopražské soutěže mohou nově i junioři a
juniorky, jejichž závod bude odstartován jako
první hned po zahájení v 8,50.
Další pořad bude už tradiční. Nejprve se
na ovál vydají starší žáci (1000 m) a žákyně
(830 m). Následovat bude mladší žactvo na 830
metrů žáci a 600 m žákyně. V 9 hodin 40 minut
přijdou na řadu nejmladší žáci (600 m) a
žákyně (500 m).
Divácky atraktivní závod nejmenších
dětí vypukne v 10 hodin, kdy se na trať 50 m
vydají děti, narozené v roce 2012 a 2013. Od té
doby až do poledne se nezastaví ani rozhodčí
ani program na hřišti. Postupně budou defilovat
sportovci všech věkových skupin. Závěr bude
patřit kategorii dětí s postižením, které poběží
130 m. V případě, že přijede více dětí s vyšší
výkonností, změří síly na trati 300 m.

Nejmladší žákyně poběží i letos 500 metrů.
Jistě jste si všimli, že se u některých
ročníků objevily netradiční vzdálenosti 130 m a
830 m. Po delší diskusi jsme tyto závody
prodloužili z původních 100 a 800 metrů,
abychom ušetřili prostor brankoviště a
nezatěžovali ho velkým množstvím běžců.
Další
změnou
bude
způsob
přihlašování. Potěšilo nás, že více než polovina
borců se přihlašuje předem a tak již nemusí do
startovní kanceláře. Pro ty, kteří tak neučiní,
bude otevřena startovní od 7,45 ve školní
družině - příchod bude po kovovém schodišti od
hřiště.

A ještě jedna novinka, která patří mezi
ty, o kterých se mluví především ve
Zvonokosech. Abychom vylepšili servis pro
zákazníky a jejich doprovod, budou přistaveny
mobilní záchodky a zřízena šatna pro dívky ve
fotbalové šatně.
Po loňské dobré zkušenosti jsme
zopakovali soutěž o nejpřesnější tip na počet
účastníků, které zaznamenají rozhodčí v cíli. V
loňském roce se podařil naprosto přesný tip
dvěma borcům, z nichž ten vylosovaný si
odnesl pěkný fotoaparát. Další los určí
závodníka, který odjede na kole od firmy IPEX
Běchovice. Stačí "pouze" proběhnout cílem.
Díky hlavnímu sponzorovi, firmě PRE,
Městské části Praha-Běchovice, okolním
městským částem a sponzorům: firmě ACI Auto Components International, s. r. o., Zkušebnictví, a. s., A-Z CENTRUM, s. r. o., ELSY,
spol. s r. o., Kovové profily, spol. s r. o., Pexi,
spol. s r. o., Knupp - stavební materiály, Strejda
servisu, k. s., Jurta klubu a dalším jsme mohli
zakoupit pěkné ceny, poháry a medaile. Každý
závodník získá malou pozornost a diplom.
Nejlepší borci v každé kategorii dostanou ceny,
které rozhodně stojí za trochu námahy. Jak se
stalo zvykem, drobné ceny dostanou i nejlepší
závodníci v jednotlivých rozbězích v prvních
čtyřech náborových bězích.
Věřím, že využijete perfektně připravené
hřiště, které nám bezplatně zapůjčuje pan Petr
Požárek k výkonům, které překonají staré
rekordy Mladých Běchovic.
Tak tedy opusťte monitory, playstationy,
televizory a zkuste si během prázdnin trochu
zatrénovat. Budeme se na vás těšit v sobotu
20. září 2014. Pro závodníky, kteří budou čekat
na svůj závod nebo na jeho výsledky budou v
prostoru za hřištěm probíhat disciplíny Dětské
atletiky. Děti si vyzkouší hravou formou běh,
skok, hod a budou moci rozvíjet svoje
pohybové schopnost, zejména rychlost a
obratnost díky lehkým atletickým pomůckám.
Porobnosti na www.mladebechovice.cz
Jan Jech, ředitel závodu

