
INFORMACE  

 
PREZENTACE:  Ve stanu u Hudebního pavilonu od 8.30 hodin, 
uzávěrka přihlášek vždy 15 minut před startem kategorie! Je nutné 
odevzdat vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek, pozor na správnou 
barvu. 
 

STARTOVNÉ:   
50 Kč muži, ženy, junioři a juniorky – hlavní závod  
20 Kč  děti, žactvo, dorost a lidový běh   
 
ŠATNY:  K převlékání, prosíme, používejte především vlastní 
vozidla. Pokud bude špatné počasí, bude šatna zřízena ve stanu na 
louce za STARTEM. Za odložené věci pořadatelé neručí. Restaurace 
není určena k převlékání. 
 
LIDOVÝ B ĚH:  Je určen pro všechny, kteří se chtějí proběhnout a 
účast není věkově omezena. Účastníci si vyplní zelený přihlašovací 
lístek,  zaregistrují se u prezentace, zaplatí startovné 20 Kč, obdrží 
startovní číslo, bude jim změřen čas. Odevzdaná čísla v cíli budou 
slosována v tombole o věcné ceny!  
 
 

DÉLKY A BARVY TRATÍ: 
200 m oranžová   

350 m žlutá   

450 m zelená   

900 m modrá  

1200 m červená  
 
VÝSLEDKOVÉ LISTINY:  Budou vyvěšovány bezprostředně 
po zpracování výsledků příslušné kategorie na informační tabuli. 
Výsledky budou také zveřejněny na internetové adrese 
www.iscarex.cz/sport. 
 
Po doběhnutí - v cíli nám vracejte startovní čísla. Děkujeme. 
 
 



 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK Ů, CENY:  
 

V kategoriích dětí a mládeže proběhne vyhlášení výsledků v 11:00 
hodin. Věcnou cenu, diplom a medaili obdrží závodníci na 1. – 3. 
místě.  
 
Vyhlášení výsledků hlavního závodu se uskuteční po skončení 
lidového běhu v cca 13 hodin. V jednotlivých kategoriích věcnou cenu 
obdrží závodníci na 1. – 3. místě.  Finanční cenu obdrží prvních 5 
závodníků v absolutním pořadí mužů a žen. 
 
Hodnota finančních cen:        2 400,- Kč 
Hodnota věcných cen:   15 000,- Kč  
 
Při neúčasti závodníka na vyhlášení cena propadá ve prospěch 
pořadatele.  
 
Po vyhlášení výsledků bude losována tombola lidového běhu. 
 

 
PARTNEŘI BĚHU JAVORKOU: 
 
Iscarex s.r.o. Česká Třebová 
CZ LOKO, a.s. 
Pardubický kraj 
Město Česká Třebová 
NB new balance 
Ronhill 
 
 
Mediální partneři: 

OIK TV 
Českotřebovský zpravodaj 
Orlický deník 
 

 

 

 


