
 

Běh alejí 2019 (1. ročník)  
Závod je zařazen do seriálu závodů Iscarex Cup a Iscarex pohár mládeže 

 

Termín a místo konání: 09.06.2019, Králíky (Pardubický kraj) 

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

Místo startu: vstupní brána u aleje (ulice Sadová) 

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

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 08.30 hod. – 09.30 hod. 

Startovné:  

Elektronické přihlášení do 8.6.2019 do 12 hod. na mail oddílu (skiklub.kraliky@centrum.cz): 

děti 2012 a ml. neplatí startovné; žákovské a dorostenecké kategorie Kč 20,--; junioři a dospělí Kč 50,--. 

Přihlášení na místě v den závodu – žákovské a dorostenecké kategorie Kč 40,--, junioři a dospělí Kč 100,--. 

Tratě:  

délka hlavního závodu: 1250 m (převýšení 168 m), další tratě: 100 m, 210 m, 360 m, 600 m                                                      

Ceny: žákovské - dorostenecké kategorie na prvních třech místech obdrží diplom, medaili a věcnou cenu, juniorské kategorie a dospělí 

obdrží diplom a věcnou cenu, absolutní pořadí v hlavním závodě obdrží finanční ocenění (muži společně s juniory a ženy společně s 

juniorkami)  

 

Kategorie: 

Nejmladší žákyně I (ročník 2010 – 2011), délka 210 m, převýšení 12 m, cíl 1. kaplička (VAK), start 10:00 hod. 

Nejmladší žáci I (ročník 2010 – 2011), délka 210 m, převýšení 12 m, cíl 1. kaplička (VAK), start 10:00 hod. 

Nejmladší žákyně II (ročník 2008 – 2009), 360 m, převýšení 22 m, cíl 2. kaplička, start 10:10 hod.  

Nejmladší žáci II (ročník 2008 – 2009), 360 m, převýšení 22 m, cíl 2. kaplička, start 10:10 hod. 

Mladší žákyně (ročník 2006 – 2007), délka 360 m, převýšení 22 m, cíl 2. kaplička, start v 10:10 hod. 

Mladší žáci (ročník 2006 – 2007), délka 600 m, převýšení 44 m, cíl 3. kaplička, start v 10:20 hod. 

Starší žákyně ročník 2004 – 2005, délka 600 m, převýšení 44 m, cíl 3. kaplička, start v 10:20 hod.  

Starší žáci ročník 2004 – 2005, délka 600 m, převýšení 44 m, cíl 3. kaplička, start v 10:20 hod. 

Dívky a chlapci 2012 a mladší, délka 100 m (převýšení 5 m), cíl křížek, start 10:25 hod. 

Dorostenky (ročník 2002 – 2003), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Dorostenci (ročník 2002 – 2003), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Juniorky (ročník 2000 – 2001), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Ženy A (ročník 1985 – 1999), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Ženy B (ročník 1975 – 1984), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Ženy C (ročník 1965 – 1974), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Ženy D (ročník 1973 a starší), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Muži E (ročník 1949 a starší), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.35 hod. 

Junioři (ročník 2000 – 2001), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.45 hod. 

Muži A (ročník 1980 – 1999), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.45 hod. 

Muži B (ročník 1970 – 1979), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.45 hod. 

Muži C (ročník 1960 – 1969), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.45 hod. 

Muži D (ročník 1950 – 1959), délka 1.250 m, převýšení 168 m, cíl schody ke vstupu do kláštera, start v 10.45 hod. 

 

Poznámky: 

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 

 
 

 

 

 

 

Město Králíky  
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