
MĚSTO
ŽAMBERK ŽAMBERK

SK

DATUM KONÁNÍ: pátek 23. dubna - neděle 9. května 2021

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

PŘIHLÁŠKY: není nutné se přihlašovat předem, startovné ZDARMA

FORMA ZÁVODU: Závodníci běží v daném období (23. 4. – 9. 5. 2021)
závod individuálně, tj. v čase, který si sami zvolí.

Trať je možno proběhnout vícekrát – do výsledkového
formuláře (více v sekci "měření a výsledky") pak vyplní
nejlepší změřený čas. Prosíme o čestnost při měření času!

Starty, tratě a cíl budou řádně značeny – před vlastním
měřením doporučujeme si trať projít. U procházení tratě,
prosíme, neblokujte trať závodníkům, kteří již běží na čas.

D1: - dě� 5 let a mladší (2016 a mladší) D2: - dě� 6 – 7 let (2015 – 2014)
ZKRÁCENÝ ZÁVOD:

žáci a žákyně nejmladší 1: 8 - 9 let, popř. mladší
(2012 – 2013, popř. mladší)

žáci a žákyně nejmladší 2: 10 – 11 let (2011 – 2010)

žáci a žákyně mladší: 12 - 13 let (2009 – 2008)

žáci a žákyně starší: 14 - 15 let (2007 – 2006)

dorostenci a dorostenky: 16 - 17 let (2005 – 2004)

junioři a juniorky: 18 - 19 let (2003 – 2002)

ženy A: 20 - 34 let (2001 – 1987)

ženy B: 35 - 44 let (1986 – 1977)

ženy C: 45 - 54 let (1976 – 1967)

ženy D: nad 55 let (1966 a starší)

muži A: 20 - 39 let (2001 – 1982)

muži B: 40 - 49 let (1981 – 1972)

muži C: 50 - 59 let (1971 – 1962)

muži D: 60 - 69 let (1961 – 1952)

muži E: nad 70 let (1951 a starší)

HLAVNÍ ZÁVOD:



ŽAMBERK

START KATEGORIE D1 (dě� do 5 let): u kaple sv. Rozálie

START KATEGORIE D2 (dě� 6-7 let): pod kaplí sv. Rozálie

START HLAVNÍHO ZÁVODU: u Městského muzea Žamberk (nad
první zatáčkou ulice Nad Muzeem)

CÍL (SPOLEČNÝ VŠEM KATEGORIÍM): u Tyršovy rozhledny

POVRCH: nezpevněné parkové cesty

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

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

čas START – CÍL si měří každý závodník sám, a to
na minuty a celé sekundy

výsledný čas běhu je třeba zapsat do
výsledkového webového formuláře
(formulář možno vyplňovat od 23. 4. 2021)

odkaz na formulář: www.survio.com/survey/d/K3N7V0X8F6V8L4J7P

výsledková lis�na bude zveřejněna v ÚTERÝ 11. 5. 2021 na webových
stránkách www.animo.zamberk.cz

vítězové obdrží informaci ohledně předání cen prostřednictvím mailu

ocenění: diplomy a věcné ceny pro 1. – 3. místo v každé kategorii,
originální památeční placka pro každého

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

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

Ředitelka závodu: Mgr. Lucie Kluková, SVČ ANIMO Žamberk
Adresa: SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk 564 01
Kontakty: telefon: 465 612 741 mobil: 739 046 252 e-mail: klukova.animo@atlas.cz

MĚSTO
ŽAMBERK


	Edit PDFs 
	Read PDFs
	Annotate documents
	Merge Files
	Sign Contracts
	Fill out forms
	Other Features
	Keyboard Shortcuts

