
                P R O P O Z I C E 
 

VELKÁ CENA ZADOVA 
18. ročník 

Mistrovství České republiky veteránů v běhu do vrchu 2017 
ZÁVOD ZAŘAZENÝ DO  MARATONSTAV ČESKÉHO POHÁRU V BĚHU DO VRCHU kategorie A 

sobota 27. května 2017 v 15:00 hodin 
 

Pořadatel :  PSK Olymp Praha,z.s. ve spolupráci se sportovně rekreačním areálem „U Horejšů“ 

Termín :      sobota 27. května 2017 

 

Start :          STACHY náměstí ( 738 m n.m.)  

Cíl :          meteorologická stanice CHURÁŇOV ( 1122m n.m.) 

 

Přihlášky : on-line registrace na www.behdovrchu.com  nebo v den závodu 

 

Prezentace : STACHY - základní škola ( 100m od náměstí ) od 13:00 hodin v den závodu (šatny ve škole ) 

 

Startovné : 80,-Kč součástí je občerstvení v Bowling sport baru + volný vstup na rozhlednu /bývalý  

  skokanský můstek/ vstupné platí do konce roku 2017 - www.lazadov.cz  

 

Trať :  NOVÁ TRAŤ: délka 7,3km s převýšením 410m, povrch asfalt 5,6km + terén 1,5km 

 

Kategorie : Junioři J     (19 let a mladší, nar.1999 a mladší) 

  Muži  M     (muži 20-34 let, nar. 1998-1981) 

    M35 (muži 35-39 let, nar. 1982-1978) 

    M40 (muži 40-44 let, nar. 1977-1973) 

    M45 (muži 45-49 let, nar. 1972-1968) 

    M50 (muži 50-54 let, nar. 1967-1963) 

    M55 (muži 55-59 let, nar. 1962-1958)   

    M60 (muži 60-64 let, nar. 1957-1953)   

    M65 (muži 65-69 let, nar. 1952-1948) 

    M70 (muži 70-74 let, nar. 1947-1943)   

    M75 (muži 75-79 let, nar. 1942-1938) 

    M80 (muži 80-84 let, nar. 1937-1933)     

M85 (muži 85-89 let, nar. 1932-1928)  

M90 (muži 90-94 let, nar. 1927-1923)   

 

  Juniorky J     (19 let a mladší, nar.1999 a mladší) 

  Ženy  Ž     (ženy 20-34 let, nar. 1998-1981)    

Ž35 (ženy 35-39 let, nar. 1982-1978) 

       Ž40 (ženy 40-44 let, nar. 1977-1973)   

    Ž45 (ženy 45-49 let, nar. 1972-1968)   

    Ž50 (ženy 50-54 let, nar. 1967-1963) 

    Ž55 (ženy 55-59 let, nar. 1962-1958)  

Ž60 (ženy 60-64 let, nar. 1957-1953)   

Ž65 (ženy 65-69 let, nar. 1952-1948) 

Ž70 (ženy 70-74 let, nar. 1947-1943)   

      Ž75 (ženy 75-79 let, nar. 1942-1938)   

http://www.behdovrchu.com/
http://www.lazadov.cz/


 

 

     

Výsledky : Vyhodnocení bude provedeno ve sportovně - relaxačním centru  U Horejšů v 16:30 hodin. 

   

Poznámky : Doprava zavazadel do prostoru cíle zajištěna pořadatelem. Dopravu zpět do prostoru  

  startu pořadatel nezajišťuje. Parkování vozidel doprovodu závodníků pouze na parkovišti 

  před lyžařským stadionem. Zdravotní zabezpečení zajišťuje Horská služba ČR o.p.s.oblast

  Šumava. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a náklady. Závod se uskuteční za každého 

  počasí. 

Ti, kteří se rozhodnou zůstat do neděle: večerní posezení v Bowling - sportbaru. 

Neděle: 9:00 - 9:30 hod ranní káva v Bowling - sportbaru. V 10:00 hod následuje společný 

výběh po stopách Kateřiny Neumannové. 

 

Ubytování : pořadatel nezajišťuje. Doporučené ubytovací kapacity možno nalézt na 

                        stránkách www.sumavanet.cz, www.zadov.cz, www.chatacihelny.cz 

 

Informace : Jindřich Linhart, Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 - Řepy II 

  mobil : 723 304 588, zaměstnání : 974 836 246 

  e-mail : jin.linhart@post.cz,  http://www.behdovrchu.com             
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