
MĚSTO
ŽAMBERK ŽAMBERK

DATUM KONÁNÍ: pátek 29. dubna 2022

MÍSTO: Žamberk, vrch Rozálka (podrobnos� v sekci "start a cíl")

PŘIHLÁŠKY: hlavní závod: nejlépe on-line na webových stránkách
www.animo.zamberk.cz (nejpozději do 27.4.),
nebo v den závodu osobně od 15.30 do 17:15
v prostoru cíle (u rozhledny)

závod D1 a D2: bez přihlášky, prezentace probíhá v místech
startů bezprostředně před závodem

STARTOVNÉ: dě� D1 a D2: zdarma
žáci, dorost: 50 Kč
junioři, dospělí: 70 Kč

D1: - dě� 5 let a mladší (2017 a mladší) D2: - dě� 6 – 7 let (2016 – 2015)
ZKRÁCENÝ ZÁVOD:

žáci a žákyně nejmladší 1: 8 - 9 let, (2014 – 2013)

žáci a žákyně nejmladší 2: 10 – 11 let (2012 – 2011)

žáci a žákyně mladší: 12 - 13 let (2010 – 2009)

žáci a žákyně starší: 14 - 15 let (2008 – 2007)

dorostenci a dorostenky: 16 - 17 let (2006 – 2005)

junioři a juniorky: 18 - 19 let (2004 – 2003)

ženy A: 20 - 34 let (2002 - 1988)

ženy B: 35 - 44 let (1987 - 1978)

ženy C: 45 - 54 let (1977 - 1968)

ženy D: nad 55 let (1967 a starší)

muži A: 20 - 39 let (2002 – 1983)

muži B: 40 - 49 let (1982 – 1973)

muži C: 50 - 59 let (1972 – 1963)

muži D: 60 - 69 let (1962 – 1953)

muži E: nad 70 let (1952 a starší)

HLAVNÍ ZÁVOD:

POVRCH: nezpevněné parkové cesty

DÉLKA TRASY: hlavní závod délka 900 m, převýšení 45 m

kategorie D1 : délka 90 m kategorie D2: délka 190 m



START KATEGORIE D1: od 16:15 u kaple sv. Rozálie (hromadný start)

START KATEGORIE D2: od 16:20 pod kaplí sv. Rozálie (hromadný start)

START HLAVNÍHO ZÁVODU: od 17:00 u Městského muzea Žamberk
(závodníci budou na trať vypouštěni dle
startovních čísel ve 20� vteřinových intervalech)

CÍL (VŠECHNY KATEGORIE): u Tyršovy rozhledny

vyhlášení proběhne na místě bezprostředně po zpracování výsledků

vítězové obdrží diplomy a věcné ceny

Kompletní informace k Běhu na Rozálku 2022
i ON-LINE běhu 2022 najdete na webu

TRAŤOVÝ REKORD MUŽI: 2:42,0 - Miroslav Vítek, (2003)

TRAŤOVÝ REKORD ŽENY: 3:17,4 - Táňa Metelková (2011)

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, ANIMO, ŽAMBERK:
Adresa: SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk 564 01
Kontakty: tel: 603 876 667, 739 046 252 mail: jedlicka.animo@atlas.cz

MĚSTO
ŽAMBERK ŽAMBERK

Trasa Běhu na Rozálku bude vyznačena předem od středy 20. dubna.

Až do středy 27. dubna si ji závodníci mohou kdykoliv individuálně proběhnout a on-
line nám hlásit časy. Ti nejrychlejší budou odměněni!

Čas START – CÍL si v rámci on-line běhu měří každý závodník sám, a to
na minuty a celé sekundy. Spoléháme na vaši přesnost a čestnost. :-)

Výsledný čas běhu je třeba zapsat do výsledkového webového
formuláře. Ten najdete na webu www.animo.zamberk.cz hned od rána
20. dubna 2022.
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