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PROPOZICE  

Běh alejí 2018 (0. ročník)  
Závod je zařazen do seriálu oslav výročí města Králíky 

 

 

 

Termín a místo konání: 17.6.2018, Králíky (Pardubický kraj) 

Popis tratě: běh do vrchu alejí z Králík ke klášteru na Hoře Matky Boží  

Místo startu: vstupní brána u aleje 

Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s. ve spolupráci s Městem Králíky 

Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s., (ředitel závodu: Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, 

telefon: 737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz) 

Přihlášky: při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné a podepsané prohlášení) 

Prezentace: parkoviště za č.p. 316 (ulice Sadová, Králíky), prezentace probíhá v čase od 13.30 hod. – 14.30 hod. 

Startovné: NEVYBÍRÁ SE – ZÁVOD JE ZAŘAZEN DO VÝROČÍ OSLAV MĚSTA KRÁLÍKY 

Start: čas prvního startu: 15:00 hod., čas hlavního závodu: 15:30 hod. 

Tratě:  

délka hlavního závodu: 1250 m (převýšení 168 m, hromadný start účastníků hlavního závodu v 15.30 hod.) 

další tratě: 100 m, 200 m, 360 m, 600 m                                                      

Ceny: závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili, všichni účastníci obdrží pamětní list a drobnou cenu města Králíky 

k výročí oslav města  

 

Kategorie: 

dívky/ženy           chlapci/muži             

6 let a ml.  100 m (převýšení 5 m), start 15:00 hod. 

7 – 10 let  200 m (převýšení 12 m), start 15:00 hod. 

11 – 15 let 360 m (převýšení 22 m), start 15:15 hod. 

16 – 18 let  600 m (převýšení 44 m), start 15:15 hod. 

19 – 30 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod.  

31 – 50 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod.  

51 let a více 1.250 m (převýšení 168 m, lze i s holemi), start 15:30 h.   

6 let a ml.  100 m (převýšení 5 m), start 15:00 hod. 

7 – 10 let  200 m (převýšení 12 m), start 15:00 hod. 

11 – 15 let 360 m (převýšení 22 m), start 15:15 hod. 

16 – 18 let 600 m (převýšení 44 m), start 15:15 hod. 

19 – 30 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod. 

31 – 50 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod. 

51 let a více 1.250 m (převýšení 168 m, lze i s holemi), start 15.30 

 

Poznámky: 

Občerstvení: všichni závodníci po doběhu.  

Parkování osobních automobilů dle pokynů pořadatele. 

Závodníci, pořadatelé, diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Podpisem na přihlášce závodník dává souhlas ke zveřejnění 

poskytnutých osobních údajů a fotografií na informačních kanálech zveřejňujících výsledky závodu (webové stránky, denní tisk aj.). 

 
 

Za pořadatele: Bedřich Novotný, ředitel závodu 
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