
      

21. ročník BĚHU NA ROZÁLKU

 

Pořadatelé: Středisko volného času ANIMO Žamberk
 

Partneři: Iscarex, s.r.o., Město Žamberk
 

Místo: Žamberk, ulice Na Rozárce
 

Start: 
- 16:15 hodin - vložený závod nejmladších dětí
- 16:20 hodin - vložený závod dětí 
- od 17:00 hodin - hlavní závod od Městského muzea Žamberk

v pořadí tak, jak se závodníci přihlásí.
 

Cíl: u Tyršovy rozhledny na Rozálce
 

Přihlášky: 
- 26. 4. 2019 osobně od 15
- pokud si chcete zajistit startovní pořadí

do 21. 4. 2019 prostřednictvím 
 

Kategorie - hlavní závod: 
žactvo nejml. I 9 let a mladší
žactvo nejml. II 10 - 11 let 
žactvo ml. 12 - 13 let 
žactvo st. 14 - 15 let 
dorost 16 - 17 let 
 

Tratě - nezpevněné parkové cesty:
- děti 5 let a mladší - 90 m
- děti 6 - 7 let - 190 m 
- hlavní závod - žactvo, dorost, muži, 

- délka 900 m, převýšení 4
 

Startovné: 
- předškolní děti a handicapovaní ZDARMA
- žactvo 30 Kč 
- dorost, dospělí 40 Kč 

 

Traťové rekordy: 
- 2003 - muži - 2:42,0 - Miroslav Vítek
- 2011 - ženy - 3:17,4 - Táňa Metelková

 

Ředitelka závodu: Ludmila Šlesingrová
 

Závod je zařazen do: ISCAREX CUP 201
 

Kontakt: SVČ ANIMO Žamberk, 
e-mail: slesingrova.animo@atlas.cz

BĚHU NA ROZÁLKU - PROPOZICE
PÁTEK 26. DUBNA 2019 

Středisko volného času ANIMO Žamberk, Sportovní klub Žamberk

Město Žamberk 

Žamberk, ulice Na Rozárce 

závod nejmladších dětí do 5 let, start u kaple s
závod dětí ve věku 6 - 7 let, start pod kaplí sv. Rozálie

hlavní závod od Městského muzea Žamberk ve 20 sec. intervalech,
tak, jak se závodníci přihlásí. 

u Tyršovy rozhledny na Rozálce 

osobně od 15:30 do 17:15 hodin v cíli v rozhledně na Rozálce
pokud si chcete zajistit startovní pořadí, je potřeba se přihlásit předem

prostřednictvím emailu: slesingrova.animo@atlas.cz

9 let a mladší junioři  18 - 19 let muži E 
muži A  20 - 39 let ženy A   20 
muži B  40 - 49 let ženy B   35 
muži C  50 - 59 let ženy C   45 
muži D  60 - 69 let ženy D   nad 55 let

nezpevněné parkové cesty: 
90 m 

žactvo, dorost, muži, ženy 
délka 900 m, převýšení 47 m 

předškolní děti a handicapovaní ZDARMA 

Miroslav Vítek 
Táňa Metelková 

Ludmila Šlesingrová, DiS. 

ISCAREX CUP 2019 a Orlické běžecké ligy mládeže

ANIMO Žamberk, Ludmila Šlesingrová, telefon: 465 612
slesingrova.animo@atlas.cz 

PROPOZICE 

Sportovní klub Žamberk 

, start u kaple sv. Rozálie 
7 let, start pod kaplí sv. Rozálie 

ve 20 sec. intervalech, 

rozhledně na Rozálce 
je potřeba se přihlásit předem 

.animo@atlas.cz 

muži E   nad 70 let 
ženy A   20 - 34 let 
ženy B   35 - 44 let 
ženy C   45 - 54 let 
ženy D   nad 55 let 

a Orlické běžecké ligy mládeže 

612 741, 603 876 667, 


