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Aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách.

Z důvodu ukončení běhu na sokolí vrch byl původní dvojzávod zrušen. 
děkujeme všem za účast na dvojzávodu v minulých letech a těšíme 
se na účastníky letošního ročníku závodu Holba běh na Šerák.

PROPOZICE



HOLBA BĚH NA ŠERÁK 1.8.2020
závody pro širokou veřejnost

pořAdAteLÉ A kontAkt

Holba běh na Šerák
  TJ Šumperk z.s.
  Petra Ivanová
  behnaserak@seznam.cz

jednotLivÉ závody
  Holba běh na Šerák 9,5 km  

(MA-ME, ŽA-ŽD) 
délka 9,5 km, převýšení 820 m

  Jesenický kondiční běh 6 km 
(MJ, ŽJ + všechny kategorie nad 15 let) 
délka 6 km, převýšení 660 m

  Závod pro děti (ročníky 2005–2016) 
za Cimburou: hladké běhy 150–900 m.

přiHLášky
  Na stránkách běhu: www.behnaserak.cz 

do 30.7.2020 nebo v místě závodu v den 
konání. 

  Závod pro děti: mailem behnaserak@
seznam.cz do 30.7.2020 nebo v místě 
závodu v den konání.

stArtovnÉ
  200 Kč pro online přihlášené
  250 Kč v den závodu
  Závod pro děti zdarma

všeoBeCnÉ inForMACe
Holba běH Na ŠeráK 9,5 Km
JeseNicKý KoNdičNí běH 6 Km
  místo: U Cimbury, Domašov 42,  

Bělá pod Pradědem. 
GPS: 50.1799844N, 17.1988894E

  datum závodu: 1.8.2020
  čas prezentace: 9:00–11:00.
  start: 12:00.
  Upozornění: Závodníci a závodnice 

ročníku 2006 a mladší nemohou 
v hlavním závodu startovat.

  vyhlášení: proběhne U Cimbury v 16:00
  ceny: finanční a věcné ceny v hodnotě 

30–40 tisíc Kč.

 Závod pro děti
  místo: Za Cimburou, Domašov 42,  

Bělá pod Pradědem. 
GPS: 50.1799844N, 17.1988894E

  datum závodu: 1.8.2020
  čas prezentace: 9:00–9.30.
  start: 10:00.
  vyhlášení: proběhne U Cimbury 

po ukončení všech disciplín ve všech 
kategoriích a začne vyhlášením 
nejmladších věkových kategoriích dívek 
a chlapců.

  ceny: první tři v každé kategorii obdrží 
věcnou cenu.



HOLBA BĚH NA ŠERÁK 1.8.2020
MistrovstvÍ Čr v BĚHu do vrCHu

pořAdAteLÉ A kontAkt

Holba běh na Šerák
  TJ Šumperk z.s.
  Petra Ivanová
  behnaserak@seznam.cz

jednotLivÉ závody
  Holba běh na Šerák mčr muži,  

ženy 9,5 km 
délka 9,5 km, převýšení 820 m

  běh na Šerák mčr junioři, juniorky 6 km 
délka 6 km, převýšení 660 m

přiHLášky
  podávají atletické oddíly na webové 

stránce čas (www.atletika.cz), a to 
od pondělí 13. července do neděle 
26. července 2020, uzávěrka přihlášek 
je v neděli 26. července 2020 ve 24:00 
hodin.

všeoBeCnÉ inForMACe
Holba běH Na ŠeráK 9,5 Km
JeseNicKý KoNdičNí běH 6 Km
  datum závodu: 1.8.2020
  místo: U Cimbury, Domašov 42,  

Bělá pod Pradědem. 
GPS: 50.1799844N, 17.1988894E 
Start závodu je v Bělé pod Pradědem, 
v části obce Domašov, cíl závodu je 
na Šeráku, u chaty Jiřího na Šeráku, start 
juniorů a juniorek na 3,5 km hlavní trati, 
tratě vedou částečně po asfaltové cestě 
a po lesních a horských cestách.

  pořadatel: Z pověření ČAS technicky 
zajišťuje atletický oddíl TJ Šumperk, z.s.

  vedoucí činovníci: 
Delegát ČAS – Oldřich Zvolánek 
Technický delegát – Jindřich Linhart 
Ředitel závodů – Ing. Petra Ivanová 
Hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Vykydal

  startují: muži a ženy, junioři a juniorky 
(v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou 
startovat i dorostenci, resp. dorostenky), 
kteří byli k účasti na mistrovství ČR 
přihlášeni atletickými oddíly.

  Závodní kancelář: bude otevřena 
v sobotu 1. srpna 2020 od 09.00 do 11.00 
hodin (ukončení prezentace) v Bělé pod 
Pradědem, Domašov 42, za restaurací 
U Cimbury.

  časový pořad: 
12:00 Start závodu mužů a žen 9,5 km 
12:00 Start závodu juniorů a juniorek 6 km 
16:00 Vyhlášení výsledků

 



WWW.BEHNASERAK.CZ@behnaserak

fb.me/behnaserak

uBytovánÍ

chata Jiřího na Šeráku
  Využijte ubytování na Chatě Jiřího na Šeráku, odvoz na start závodu zajištěn! 
  Závodníci, účastnící se závodu, mohou využít ubytování na Chatě Jiřího na Šeráku 

(kdykoli do 20.12.2020) se slevou 10 % za podmínky, že se stanou fanouškem Facebookové 
či Instagramové stránky Chata Jiřího na Šeráku (@chataserak).

  Rezervace ubytování: rezervace@chatanaseraku.cz 
(Do předmětu mailu prosím uveďte „Rezervace ubytování – Běh na Šerák“),

  www.chatanaseraku.cz

TENTO PROJEKT SE USKUTEČNÍ ZA FINANCÍ PODPORY 
MĚST ŠUMPERK, JESENÍK, OBCE BĚLÁ POD PRADĚDEM 
A OLOMOUCKÉHO KRAJE.

GENERÁLNÍ
SPONZOR

SPONZOŘI ZÁVODŮ

KONÁNÍ AKCE 
UMOŽNIL PODNIK 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

AKCE PROBĚHNE NA POZEMCÍCH
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO,
KDE HOSPODAŘÍ ARCIBISKUPSKÉ 
LESY A STATKY OLOMOUC S.R.O.

Obec
Bělá pod Pradědem


