
 

Klub rekreačních běžců Chrudim 
 

 

 
 

 

člen SOBZ pořádá 

 

v neděli 21. října 2011 v 10,30 hod 
 

ve Slatiňanech 

 

 

tradiční lesní běžecký závod na 10 km 

 

Velká cena Monaka 
 

33. ročník 
 

 

Závod je součástí 

Velké ceny Východních Čech v bězích pro rok 2012 

 
 

http://krb.hyperlink.cz 



Místo konání: stylová lesní restaurace MONACO u Slatiňan, cca 4 km za Chrudimí; 

od první křižovatky na začátku Slatiňan stoupá v přímém směru 

vedlejší silnice podél hřebčína a zámeckého parku až na místo startu 

(od křižovatky je to ještě zhruba 1 800 m) ; 

z nádraží ČD ve Slatiňanech lze jít též pěšky po žluté turistické značce 

(cca 2,5 km): 

  od Pardubic, kde jsou vlakové přípoje ze všech směrů, přijíždí 

vlaky v 8,18 a v 9,21; 

  od Havlíčkova Brodu pak přijíždí osobní vlak v 9,07. 
 

Prezence: v hlavním sále restaurace MONACO od 9,00 hodin; 

 

 prezence bude ukončena v 10,
15

  hodin !!! 
 

Startovné:  50,- Kč splatných u prezence (hlavní závod na 10 km); 

10,- Kč (běh na 3,6 km); 
 

Start:  vložený běh na 3 600 m (červený okruh) 10,30
 hodin 

 hlavní závod na 10 000 m (žlutý okruh)  10,35
 hodin 

 

Popis trati:  u obou okruhů se jedná o náročný lesní kros se značně členitým profilem 

(celkové převýšení na 10 km trati je 200 metrů); několik kratších úseků 

(celkem asi 2,5 km) vede po asfaltu. 
 

Výsledky:  kompletní výsledky závodu budou k dispozici ještě tentýž den na 

internetové adrese oddílu 

http://krb.hyperlink.cz 
  

 

Kategorie v hlavním závodu na 10 km: 

ženy a muži do 34 let; 

ženy veteránky: 35 44 let a nad 45 let; 

muži veteráni: od 35 let v kategoriích po 10 letech. 
 

Ceny:  věcné; pro všechny bude v cíli k dispozici čaj, možnost dalšího občerstvení 

a příjemného posezení po závodě je pak přímo v restauraci MONACO. 

 

Pro zájemce o koupi běžecké obuvi a oblečení (RonHill, Karhu a New Balance) bude 

připraven stánek firmy 

 

 
 

Speciální akce pro účastníky závodu  veškerý textil a doplňky anglických značek 

Hilly a RonHill se slevou 40 % !! New Balance standardně za zvýhodněné ceny. 

 

Všechny zájemce o proběhnutí krásnou podzimní přírodou zvou a na setkání se těší 
 

pořadatelé z KRBu Chrudim. 

http://krb.hyperlink.cz/

