
MEMORIÁL 4.5. 2013
ASK Elna Počerady a Svaz tělesně postižených 
v ČR, okr. organizace Louny pořádají: KARLA RAISE

24. ročník
SILNIČNÍHO BĚHU

21. ročník
ZÁVODU VOZÍČKÁŘŮ

4. ročník
ŠTAFETOVÉHO BĚHU

(5x3 km) na 15 km 
z Počerad do Loun

V areálu 
lounského výstaviště:

LIDOVÝ BĚH (2 km)

DOPROVODNÝ PROGRAM MEMORIÁLU KARLA RAISE 2013:
LIDOVÝ BĚH na 2 km v areálu výstaviště je určen všem příznivcům zdravého pohybu bez rozdílu věku, pohlaví, tělesných a duševních hendikepů 
• NORDIC WALKING – kondiční chůze s hůlkami s instruktorkami Školy chůze z Prahy • DĚTSKÁ ATLETIKA – zábavné představení atletiky pro nejmenší, 
organizované trenéry atletické přípravky ASK ELNA Počerady • DĚTSKÝ KOUTEK – aktivity pro děti od 3 do 15 let v provedení Klub(ovny) LUNA Městské 
knihovny Louny • POŽÁRNÍ SPORT – ukázky požárního sportu představí Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Přehlídka činnosti lounského střediska Junák, baseballového klubu TJ Lokomotiva Louny, Basket Academy Louny, Základní školy Lenešice a občanských 
sdružení tělesně postižených, to vše je MEMORIÁL KARLA RAISE 2013 v Lounech.
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Generální partneři:

Hlavní partneři:

Partneři:



den plný pohybu
a zábavy na lounském výstavišti
Co je pro vás připraveno:

ŠTAFETOVÝ BĚH NA TRATI „POČERADSKÉ PATNÁCTKY“
• běh pětičlenných družstev na 15 km (jeden úsek cca 3 km)
• startovat mohou družstva pracovních a firemních kolektivů, školních týmů, sportovních, rodinných či zá-
jmových kolektivů bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotních či duševních hendikepů; v týmech mohou vedle sebe 
startovat děvčata i chlapci, ženy i muži
• přihlášky do 30.4.2013  • prezence: v den závodu na městském koupališti v Lounech od 7.30 do 9.15 hodin  
• doprava na start zvláštními autobusy  • start u obce Volevčice u elektrárny Počerady v 11.00 hodin

LIDOVÝ BĚH „S MIZUNEM PRO RADOST Z POHYBU“ – start 10.45 hod
Startovat může prakticky kdokoli: 
• řádně přihlášení běžci v kategoriích muži/ženy, dorostenci/dorostenky, žáci/žákyně – 2200 metrů (2 kola)                                                                                                                     
• všichni ostatní zájemci bez rozdílu věku a pohlaví – 2200 metrů (2 kola)
• sportovci s postižením, rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, senioři apod. – 1100 metrů 
 (1 kolo) – během, chůzí, jízdou na invalidním vozíku, ale také například na kolečkových bruslích, 
 chůzí s hůlkami, s kočárkem atd.
• prezence od 8.30 do 10.15 hod. před hlavním pavilonem lounského výstaviště 
• jednotné startovné 50,- Kč za účastníka, každý účastník obdrží tričko

NORDIC WALKING  od 8.45 hod.
Možnost vyzkoušení populární kondiční chůze s hůlkami pod dohledem zkušených instruktorek Školy chůze  
z Prahy. Konzultace, poradentství či nákupy hůlek jsou připraveny pro všechny zájemce o tento 
nový druh sportu.

DĚTSKÁ ATLETIKA  od 8.45 hod.
Zábavné představení atletiky pro nejmenší, které organizují trenéři atletické přípravky 
ASK Elna Počerady.
Moto: „Staň se s námi Bárou Špotákovou, Pavlem Maslákem nebo Zuzanou Hejnovou“.
Přijďte se podívat se svými ratolestmi na činnost atletické přípravky, kde si budou moci vyzkoušet, jak se naučit 
pořádně běhat, skákat a házet ale i další pohybové aktivity.

DĚTSKÝ KOUTEK  od 8.45 hod.
Bohatá nabídka aktivit pro děti od 3 do 15 let v provedení Klub(ovny) LUNA při Městské knihovně Louny. Přijďte 
si vyzkoušet malování, sportovní soutěže, hry a seznámit se 
s novými kamarády.

POŽÁRNÍ SPORT  od 12.00 hod.
Ukázky požárního sportu a požárních zásahů představí Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby.

Přehlídka činnosti lounského střediska Junák, baseballového klubu TJ Lokomotiva Louny, Basket Academy Lou-
ny, Základní školy Lenešice a občanských sdružení tělesně postižených, to vše je Memoriál Karla Raise 2013 
v Lounech. 

Bližší informace na stránkách: www.askelna.wz.cz 
Přihlášky e-mailem na adrese: askelna@gmail.com 

MEMORIÁL KARLA RAISE JE DNEM PLNÝM POHODY A POHYBU PRO CELOU RODINU.
Přijďte si zasportovat, pobavit se, prožít jeden hezký den na lounské výstaviště.

MEMORIÁL 4.5. 2013
KARLA RAISE


