
Spolu na startu – Pankrácký kros 

žákovský a dorostenecký běžecký závod o 
pohár ČBK 

 

 



SPOLU NA STARTU 
Spolu na startu je jedinečná akce Českého atletického 
svazu, kterou 1. června odstartuje česká atletická rodina 
letošní venkovní závodní sezonu. V tento den proběhnou 
atletické mítinky na více než 150 stadionech a dalších 
místech po celé republice. 

POŘADATEL AKCE PANKRÁCKÝ KROS 
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Český běžecký 
klub 

DATUM 
Pondělí 1. 6. 2020 od 16:00 h  

MÍSTO 
Centrální park Pankrác 

https://en.mapy.cz/zakladni?
x=14.4316088&y=50.0493347&z=17&source=base&id=2192499 
Doprava :  stanice metra C Pankrác  

STARTUJÍ 
Přípravka žákyně ročníky 2009 - 2010 
Přípravka žáci  ročníky 2009 - 2010 

Mladší žákyně   ročníky 2007 – 2008 
Mladší žáci   ročníky 2007 - 2008 

Starší žákyně  ročníky 2005 - 2006 
Starší žáci   ročníky 2005 - 2006 

Dorostenky  ročníky 2004 - 2003 
Dorostenci   ročníky 2004 - 2003 

https://en.mapy.cz/zakladni?x=14.4316088&y=50.0493347&z=17&source=base&id=2192499
https://en.mapy.cz/zakladni?x=14.4316088&y=50.0493347&z=17&source=base&id=2192499


SOUTĚŽE 
Přípravky     400 m  
Mladší žákyně    600 m  
Mladší žáci    600 m 
Starší žákyně     1200 m 
Starší žáci      1200 m  
Dorostenky a dorostenci 2400 m 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 
 
- pro atletické a sportovní oddíly soupiskou (oddíl, jméno, příjmení, 
datum narození) na hkop%kova@ceskybeh.cz 

- ostatní na místě (pokud bude k dispozici kapacita daná omezeními 
ministerstva zdravotnictví pro konání sportovních akcí), případně předem na 
výše uvedeném mailu 

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ 
bude otevřena od 15:30 hodin v prostoru startu 

POVRCH TRATI 
travnatý povrch, zpevněná cesta 

ČASOVÝ POŘAD 
16 : 50 přípravky                            400m 
17 : 00 mladší žákyně    600m  
17 : 20 mladší žáci    600m 
17 : 30 1. Vyhlašovací blok 
17 : 45 starší žákyně     1200m 
18: 10  starší žáci      1200m  
18: 30  dorostenky a dorostenci  2400m 
18: 50  2. Vyhlašovací blok 

mailto:hkoptikova@ceskybeh.cz


Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. 
Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, 
se mohou dále upravovat.  
Všichni jsou povinni dodržovat hygienická opatření.  Diváci jsou povinni 
dodržovat rozestupy a pohybovat se pouze v místech pro ně vyhrazené. 
V případě naplnění maximálního počtu lidí si pořadatel vyhrazuje právo 
vykázat nezávodící osoby tak, aby byl umožněn vstup závodníkům. 
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