
Kvalifikace na Mistrovství světa v běhu do vrchu 
 

Místo konání: Ski areál Peklák Česká Třebová 

Datum: 6. 8. 2011 

Přihlášky: v místě startu od 8:00 hodin 

Délka okruhu: 3300 m 

Čas startu: 6.600 m - 10:00 hodin 

 9.900 m - 11:00 hodin 

  13.100 m - 12:30 hodin 

Převýšení  na  jednom okruhu: 180 m 

Délky tratí a věkové kategorie: 

6.600 m - 2 okruhy,  převýšení 360 m 

 - juniorky, ženy  C, ženy  D,  muži D, muži E  

9.900 m - 3 okruhy, převýšení 540 m 

  - junioři, muži C, ženy A, ženy B 

13.200 m - 4 okruhy, převýšení 720 m 

 - muži A, muži B  

Ceny:  

pro první 3 v kategorii dárkové balíčky 

hlavní cena v tombole – Krbová kamna NARVIK! 

Startovné: 100 Kč 

(v ceně občerstvení na trati, pití, ovoce a jídlo v cíli). 

Doprovodný program: od 15:00 hodin 

Vyhlášení výsledků: 14:30 hodin 

Po skončení vyhlášení cca v 15:00 hodin - after party. 

 

 

 

 



KULTURNÍ PROGRAM 
 

 

Moderovat celou akci bude Daniel Čech z pořadu Na stojáka a Ivo Domanský 
 

Kulturní program od 15:00 

 

Exhibiční  závod krosových motorek po trase kvalifikačního okruhu. 

  

Komici s.r.o - herci z pořadu Na stojáka  z produkce HBO. Skvělá stand – up 

představení,  ve kterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu na „Na 

stojáka” kabelové televize HBO! 

 

Rock band Imodium 

Imodium je česká hudební skupina založená v roce 1999 v Broumově. V 

roce 2004 absolvovala skupina turné se skupinout Divokej Bill a v roce 2005 se 

skupinami Cocotte Minute a Post-it. Kapela se rovněž zúčastnila několika 

festivalů jako Rock for People, Trutnov Open Air a další. 

Skupina původně hrála ve tříčlenné sestavě (Thom, Kárl a Radouš), až na 

jaře 2009 příchází do kapely druhý kytarista Daniel Franc. Na konci 

roku 2009 kapelu opouští baskytarista Radouš a nahrazuje ho Ronoon. Poté 

vydali jejich třetí studiovou desku Polarity, která obsahuje druhé CD, které je 

zcela akustické a hostuje na něm spousta významných hostů. 

 

Citizen 37 
Začínající čtyřčlenná českotřebovská rocková kapela s charismatickou 

zpěvačkou 

 


