
Propozice závodu 
 

Název závodu: Běh o korunu města Lanškroun 
Datum konání: 28. 5. 2016 
Místo konání: nám. J. M. Marků, Lanškroun 
Pořadatel: Forea s.r.o., Město Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun 
 

Kategorie -  zařazené do poháru ISCAREX 2016 

Kategorie děti 

Nejmladší žákyně I   8-9 let   2007-08 1x400m 
Nejmladší žáci I   8-9 let  2007-08 1x400m 
Nejmladší žákyně II   10-11 let  2005-06 2x400m  
Nejmladší žáci II   10-11 let  2005-06 2x400m 
Mladší žákyně    12-13 let  2003-04 3x400m 
Mladší žáci    12-13 let  2003-04 3x400m 
Starší žákyně    14-15 let  2001-02 5x400m 
Starší žáci    14-15 let  2001-02 5x400m  
Dorostenky    16-17 let  1999-00 1x2500m 
Dorostenci    16-17 let  1999-00 1x2500m  

Kategorie dospělých 

Junioři           18-19 let 1997-98 2x2500m 
Juniorky           18-19 let 1997-98 2x2500m 
Muži A    20-39 let 1996-77 4x2500m 
Ženy A    20-34 let 1996-82 4x2500m 
Muži B    40-49 let 1976-67 4x2500m 
Ženy B    35-44 let 1981-72 4x2500m 
Muži C    50-59 let 1966-57 4x2500m 
Ženy C    45-54 let 1971-62 4x2500m 
Muži D    60-69 let 1956-47 4x2500m 
Ženy D    55 let a starší 1961 a starší 4x2500m 
Muži E    70 let a starší 1946 a starší 4x2500m 
 

Ceny: První tři nejrychlejší muži a ženy v každé kategorii obdrží medaili a věcné ceny 

Kategorie -  nezařazené do poháru ISCAREX 2016 

Štafeta  -  4 členové, v libovolném věku a pohlaví, každý běží 1 x 2500m (= 1 kolo), vítězná 

štafeta vyhraje basu piv Bernard 

Týmy     -  4 členné týmy, v libovolném věku a pohlaví, každý běží 4 x 2500m, čas všech 

závodníků se sečte a vítězný tým obdrží basu piv Bernard 

 

 



Harmonogram: předběžný harmonogram (může být ještě posunut +/- 1h) 
 
Registrace závodníků – 10:00 – 11:00 děti, 10:00 – 11:30 dospělí (na nám.  J. M. Marků) 
Start závodu dětí – 11:30 
Start závodu dospělí + štafety – 13:00 
Vyhlášení výsledků + společné foto + tombola – 15:00 

 

Přihlášky: 
• online https://www.sportt.cz/register/368 nejpozději 24 hodin před startem prvního závodu 

• od 10:00 do 11:30 v místě startu dospělí, od 10:00 do 11:00 v místě startu děti 

Startovné: 
Kategorie dospělí:  

• 100 Kč přihláška a platba předem na https://www.sportt.cz/register/368  nejpozději do 25. 5. 
2016 – další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné 
uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. 
 Při neúčasti se startovné nevrací.  

• 150 Kč na místě   
Dětské kategorie:  

• 0 Kč přihláška předem na https://www.sportt.cz/register/368 nejpozději do 25. 5. 2016 – 
další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné uhrazeno ve 
stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. 
 Při neúčasti se startovné nevrací  

• 50 Kč na místě   
Kategorie Štafety: 

• 250 Kč přihláška a platba předem na https://www.sportt.cz/register/368  nejpozději do 25. 5. 
2016 – další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné 
uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. 
Při neúčasti se startovné nevrací.  

• 350 Kč na místě   
Kategorie Týmy: 

• stejně jako u kategorie dospělí, každý člen týmu se přihlásí sám 
 

V ceně startovného každý závodník získá: 
• Startovní číslo 

• SMS s výsledkem 

• Elektronický pamětní diplom 

• Občerstvení v cíli 

• Pitný režim 

• Zapůjčení měřícího čipu a přesné změření času 

• Zajištění a značení závodu 

• Program na náměstí 

• Volný vstup na after party do Music Bar Forea (musicbar.forea.cz) 
 
 
 
Měření 

Čipová technologie. Měřicí čip obdrží každý zúčastněný při prezentaci. Každý závodník si musí 
před závodem umístit čip na nohu, jinak mu nebude změřen výsledný čas. Závodník je 
povinen připevnit si na nohu měřicí čip před startem závodu a mít ho na noze po celou dobu 



závodu až do průběhu cílem. Každému závodníkovi je měřen čas od okamžiku proběhnutí 
startovní čárou až do okamžiku proběhnutí cílovou bránou. Po doběhu musí závodníci čipy 
vrátit pořadatelům. V případě nevrácení čipu nebo jeho ztráty je závodník povinen uhradit 
pořadatelům náhradu ve výši 500,- Kč. 

Protesty:  

Do 30 minut po vyhlášení výsledků u hlavního rozhodčího – Jan Dymák. 

 

Parkování: 
Doporučujeme závodníkům využít parkovací plochy na Pivovarském náměstí Lanškroun, které 
je umístěno hned vedle hlavního nám. J. M. Marků. Další parkovací plochy, které jsou vhodné 
je parkoviště u obchodního domu Albert a Lidl. 

 

 Popis tratí: 

 Okruh 2500 m 

START - spodní část náměstí Jana Marka Marků → jedno oběhnutí kolem náměstí J.M.Marků 
(zprava, po směru provozu)→ ul. Školní → Jiráskovo náměstí → obřadní síní Lanškrounského 
zámku → branou do Zámeckých zahrad → za branou doprava → oběhnutí parku Zámecké 
zahrady → spodní branou parku vyběhnout na ulici Třešňoveckou (držet se na chodníku) → 
první zatáčka doleva na ulici Opletalova→ doprava hlavní branou do areálu firmy Forea → 
proběhnutí areálem → na ulici Na Náhonu zahnout doleva → po ul. Opletalova až ke 
křižovatce → na konci zahnout doleva na ulici Údolní → na konci zahnout doprava do 
kopečka na ulici Na Valech → na konci ul. Na Valech zahnout doleva k cíli na ul. Nádražní 
(směr náměstí) → CÍL 

Další okruhy jsou již bez oběhnutí kola navíc kolem náměstí J. M. Marků 

 
Délka: 2500m; Převýšení: 15m 

 
Okruh 400 m 
 
 

START- spodní část náměstí Jana Marka Marků → jedno oběhnutí kolem náměstí J. M. 
Marků→ CÍL 

 
Délka: 400m; Převýšení: 5m 

 
 
 

 
 



Okruh 2500m 
 
 
 
Délka: 2500m;  
Převýšení: 15m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okruh 400 m 
 
 

 
Délka: 400m 
Převýšení: 5m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALŠÍ INFORMACE 

 

Za odložené věci v místě závodu NERUČÍME! 

Zázemí pro závodníky (šatna, uložení osobních věcí, 

sociální zázemí) bude umístěno do budovy 1. stupně 

ZŠ A. Jiráska (vedle startu / cíle). 

 

Všichni se akce účastní na vlastní nebezpečí. 

Závod dospělých proběhne za omezeného dopravního provozu, proto 

apelujeme na závodníky, aby při závodu byli opatrní. Závodníci jsou povinni 

dodržovat pravidla silničního provozu. 

Na náměstí bude probíhat program pro dospělé i pro děti. 

Registrace na místě bude probíhat na nám. J. M. Marků. 

Facebooková událost závodu: https://www.facebook.com/events/956003007849114/ 

Přihlášky: https://www.sportt.cz/register/368 

Přihlašujete-li více lidí, každý musí mít svojí emailovou adresu.) 

Výsledky budou po ukončení závodu zveřejněny online 
 

Tento závod je součástí těchto pohárů 

• ISCAREX CUP 2016 –www.iscarex.cz 

• Dětského ISCAREX poháru 2016 – www.iscarex.cz 

Ředitel závodu 

Šárka Marková 
sarka.markova@forea.cz 

Hlavní rozhodčí 

Jan Dymák 
JanDymak@seznam.cz 
 

Internetové stránky 
http://sport.forea.cz 
 

Sponzoři: 
FOREA s.r.o. 
Město Lanškroun 
Kulturní centrum Lanškroun 
 
 



 
 


