XXVII. ročník
tradičního seriálu závodů „O krále Jestřebích hor“

ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY
2020 – 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.1.21
31.12.20
13.01.21
21.01.21
03.02.21
10.02.21
17.02.21
07.03.21

sobota
čtvrtek
středa
středa
středa
středa
středa
neděle

Úpice náměstí (divadlo A. Jiráska)
Havlovice (všesportovní areál)
Rtyně v Podkrkonoší (ZŠ Rtyně)
Havlovice (kulturní dům)
Batňovice (hospoda Kravín)
Bohdašín (hospoda Bohdašín)
Malé Svatoňovice (Kaménka)
Úpice (Městský sál) NEBODOVANÝ

14:00 hod. Posunutý závod
10:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
13:00 hod.

Pořadatel:

TJ Maratonstav Úpice

Termín:

28. 11. 2020 – 7. 3. 2021

Místo:

tratě v regionu Jestřebí hory

Ředitel závodu:

Tumová Eva

Technický ředitel:

Šklíba Karel

Rozhodčí:

Jiránek Mirko, Jiránková Vlasta, Tůma Jiří, Tůmová Zuzana,
Kubeček Ladislav, Kubečková Radka

Velitelé tratí:

Mach Václav, Lanta Jiří, Pavel Bezděk, Souček Ondřej

Zpracování výsledků: Kubeček Ladislav
Tratě: - délka tratí pro kategorie dospělých cca 5 až 7 km
- délka tratí pro kategorie mládeže cca 0,5 až 3 km
- možná změna tratí dle počasí
Kancelář: - otevřena vždy jednu hodinu před startem první kategorie
- konec prezentace 15 minut před startem kategorie
- prosíme všechny závodníky a rodiče, aby se dostavili včas
Startovné: 40,-- Kč dospělí, 20,-- Kč děti za závod (bez rozdílu věku)
číslo platí na celý seriál, je nutné ho mít na každý další závod s sebou!!!
Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů:
Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.
Uveřejňovány budou spolu s průběžným pořadím na www.maratonstav.cz
Vyhlášení Zimní běžecké ligy:
Celkové pořadí bude vyhlášeno na slavnostním zakončení XXVII. ročníku ZBL 7. 3. 2021 od 15:00
hodin v Městském sále v Úpici. Vyhlášeni budou závodníci na 1. - 3. místě ve všech kategoriích
(podmínkou vyhlášení je odběhnout alespoň 5 závodů). Závodníci, kteří absolvují 5 a více závodů
obdrží zvláštní cenu.

Bodování:
Do celkového pořadí seriálu se započítává 5 závodů s nejlepším bodovým hodnocením.
Vítězem seriálu se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
Při rovnosti bodů u dvou a více závodníků rozhodne o pořadí: 1. větší počet uběhlých závodů
2. součet bodů ze všech závodů
3. lepší umístění v 7. závodu
Umístění na 1. - 20. místě (v každé kategorii) v sedmi závodech se boduje (poslední závod je
nebodovaný) dvaceti až jedním bodem.
Poznámky:
Závodí se za každého počasí a na vlastní nebezpečí, za plného lesního a silničního provozu.
Závodníci v kategoriích dospělých a juniorů startují (pokud není uveden konkrétní čas startu)
bezprostředně po doběhnutí posledního závodníka kategorií mládeže. Start dorostenců a juniorek
bude společný s kategoriemi dospělých, tratě budou dle možností zkráceny.
Závodník může být hodnocen pouze v jedné kategorii, kterou si vybere při svém prvním závodu
seriálu a tu už nelze během seriálu měnit.
Závodníci jsou povinni se včas přihlásit v kanceláři závodu, nejpozději však 15 min. před startem
kategorie. Výjimečné případy budou řešeny individuálně hlavním rozhodčím, který může na
závodníkovi požadovat až dvojnásobné startovné.
Protesty se přijímají s vkladem 200 Kč do 15 min. po doběhnutí posledního závodníka v kategorii u
hlavního rozhodčího. V případě neuznání protestu je vklad nevratný.
Věkové kategorie (dle roku narození):
2015 a ml.
2012– 2014
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
1987 – 2001
1977 – 1986
1967 – 1976
1966 a st.
1982 – 2001
1972 – 1981
1962 – 1971
1952 – 1961
1951 a st.

předškolní děti
přípravka – dívky, přípravka – chlapci
nejmladší žákyně, nejmladší žáci
mladší žákyně, mladší žáci
starší žákyně, starší žáci
dorostenci, dorostenky
juniorky, junioři
ženy do 34 let
ženy do 44 let
ženy do 54 let
ženy nad 55let
muži do 39 let
muži do 49 let
muži do 59 let
muži do 69 let
muži nad 70 let

Zařazení kategorií do jednotlivých startů:
1.
2.
3.
4.
5.

Předškolní děti
Přípravka dívky, přípravka chlapci
Nejmladší žákyně, nejmladší žáci, mladší žákyně
Mladší žáci, starší žáci, starší žákyně, dorostenky
Dorostenci, juniorky, junioři a kategorie dospělých

Partneři: Města Úpice a Rtyně v Podkrkonoší
Obec Havlovice nad Úpou
Obec Malé Svatoňovice
Obec Batňovice
Obec Bohdašín u Červeného Kostelce
Sponzoři: MARATONSTAV a.s. Úpice,
BP Lumen Úpice
Pivovar Krakonoš s.r.o. Trutnov Hostinec Bohdašín
Antény LES
Cukrárna Maratonstav

JEDNOTLIVÉ ZÁVODY:
2. závod

čtvrtek 31.12.2020 v 10:00 hod., Havlovice (všesportovní areál),

Silvestrovský běh Havlovicemi (46. ročník)
10:00 starty dětských kategorií, 10:30 BUĎ FIT – 1 okruh, 11:00 hlavní
závod 6,6km – 3 okruhy, dospělí, junioři, juniorky a dorostenci- společný start.
V cíli bude připraveno silvestrovské občerstvení.
1. závod

sobota 09.1.2020 ve 14:00 hod., Úpice náměstí (divadlo Aloise Jiráska)

Mikulášský běh
(14:00 dětské kategorie, 14:30 dospělí)
3. závod

středa 13.1. 2021 v 16:30 hod., Rtyně v Podkrkonoší (základní škola)

Rtyňské okruhy sídlištěm
4. závod

středa 20.1.2021 v 16:30 hod., Havlovice (kulturní dům),

Běh Ratibořickým údolím
5. závod

středa 3. 2. 2021 v 16:30 hod., Batňovice (hospoda Kravín)

Běh přes Vartu
6. závod

středa 10.2.2021 v 16:30 hod., Bohdašín (hospoda Bohdašín)

Bohdašínské okruhy
7. závod

středa 17.2.2021 v 16:30 hod., Malé Svatoňovice (Kaménka)

Svatoňovické okruhy
8. závod

neděle 7.3. 2021 v 13:00 hod., Úpice (Městský sál)

Městské okruhy – mládežnické kategorie
Úpická desítka – junioři, juniorky a dospělí

.

ÚPICKÁ DESÍTKA- 15. ročník
(nebodovaný závod ZBL)
neděle 7. 3. 2021 ÚPICE
Trať:

10.000 m

Program: 11:30 – prezentace, Úpice (Městský sál)
12:30 – start dětských kategorií
13:00 – Městský sál – start Úpické desítky
15.00 – Městský sál – vyhlášení výsledků Úpické desítky a Zimní běžecké ligy
Přihlášky: na místě
Startovné: 100,-- Kč splatné při prezentaci
Kategorie: stejné jako u Zimní běžecké ligy
Ceny:

první 3 v každé kategorii – finanční ceny

Popis tratě: Přesně změřená obrátková trať má start i cíl před městským sálem v Úpici, běží se směrem na
Havlovice do Ratibořického údolí a zpět. Celá trať vede po silnici s asfaltovým povrchem
kromě městské části v Úpici, která je dlážděná. Trať je rovinatá.
Ustanovení: Závodníci se řídí dle ustanovení LA. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu,
každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu.
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí
nazávodech nebo jejich návštěvou.
Ubytování: Máte-li zájem o ubytování, můžete využít služeb STCJH, tel.: 498 771 200, www.stcjh.cz
Informace: Karel Šklíba, tel.: 602 152 296
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tradičního seriálu závodů „O krále Jestřebích hor“
ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2020 – 20201
9.1.21
28.11.20 sobota
31.12.20
13.01.21
20.01.21
03.02.21
10.02.21
17.02.21
07.03.21

čtvrtek
středa
středa
středa
středa
středa
neděle

Úpice náměstí (divadlo A. Jiráska)
Havlovice (všesportovní areál)
Rtyně v Podkrkonoší (ZŠ Rtyně)
Havlovice (kulturní dům)
Batňovice (hospoda Kravín)
Bohdašín (hospoda)
Malé Svatoňovice (Kaménka)
Úpice (Městský sál)

14:00 hod
10:00 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
13:00 hod
www.maratonstav.cz

Vyhlášení Zimní běžecké ligy:
Celkové pořadí bude vyhlášeno na slavnostním zakončení XXVII. ročníku
ZBL 7. 3. 2021 od 15:00 hodin v Městském sále v Úpici. Vyhlášeni budou
závodníci na 1. - 3. místě ve všech kategoriích (podmínkou vyhlášení je
odběhnout alespoň 5 závodů). Závodníci, kteří absolvují 5 a více závodů
obdrží zvláštní cenu.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve vzájemných soubojích, nikoli
větší počet závodů.

ÚPICKÁ DESÍTKA - 15. ročník (nebodovaný závod ZBL)
neděle 7. 3. 2020 ÚPICE
Trať:
Program:

Přihlášky:
Startovné:

MĚSTO RTYNĚ

Kategorie:
Ceny:
Popis tratě:

Ustanovení:

MĚSTO ÚPICE
OBEC MALÉ SVATOňOVICE

Ubytování:

OBEC HAVLOVICE

Informace:
OBEC BATňOVICE

10.000 m
12:00 – prezentace
13:00 – start dětských kategorií
13:30 – Městský sál – start Úpické desítky
15.00 – Městský sál v Úpici – vyhlášení výsledků Úpické
desítky a Zimní běžecké ligy
na místě
100 Kč splatné při prezentaci
stejné jako u Zimní běžecké ligy
První 3 v každé kategorii dospělých – finanční ceny.
Přesně změřená obrátková trať má start i cíl před
Městským sálem v Úpici, běží se směrem na Havlovice do
Ratibořického údolí a zpět. Celá trať vede po silnici s
asfaltovým povrchem kromě městské části v Úpici, která je
dlážděná. Trať je rovinatá.
Závodníci se řídí dle ustanovení LA. Závodníci musí
dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti
tohoto závodu. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za
škody na majetku nebo zranění související s účastí na
závodech nebo jejich návštěvou
Máte-li zájem o ubytování můžete využít služeb STCJH,
tel.: 498 771 200, www.stcjh.cz.
Karel Šklíba, tel.: 602 152 296

s t á l ý pa r t n e r č e s k é h o p o h á r u v b ě h u d o v r c h u

XXVII. ROČNÍK

s t á l ý pa r t n e r č e s k é h o p o h á r u v b ě h u d o v r c h u
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Jsme hrdá strana, která podporuje
výkonnostní i rekreační sporty ve všech
věkových kategorií.
www.cssd.cz

Rychlost • Spolehlivost • Profesionalita

s t á l ý pa r t n e r č e s k é h o p o h á r u v b ě h u d o v r c h u
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•Kompletní reklamní servis a DTP studio
- tiskoviny, letáky, nabídkové listy, brožury, reklamní publikace, výroční
zprávy, dopisní papíry, prospekty
- výroba a tisk billboardů a nákup reklamních ploch
- propagační předměty
- orientační a informační systémy
- grafické zpracování inzerce
- výroba reklam ze samolepicích fólií, magnetických fólií, polepy
dopravních prostředků
- počítačové zpracování textů, grafiky, fotografií, logotypů atd.
Cíl, akciová společnost v Praze, Hybernská 7,
110 00 Praha 1, tel.: +420 606 615 707
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Firma Uniregen, výrobce unikátního biologického extraktu pro imunitu a regeneraci IMUREGEN.
Jedná se o patentovaný komplex dietárních nukleotidů, antimikrobiálních peptidů, aminokyselin
a minerálních látek, který je jedinečným pomocníkem pro podporu imunitního systému a při
regeneraci organismu. Nukleotidy jsou základními stavebními kameny nukleových kyselin DNA
a RNA a jsou rovněž součástí řady důležitých enzymů, klíčových pro energetický metabolismus.
Je to důležitá a nepostradatelná nutriční složka, kterou může organismus využít přímo, aniž by
ji musel z potravy energeticky náročně vytvářet.
 Optimalizuje imunitní systém do normálu,
na jeho přirozenou úroveň.
 Zásobuje organismus nukleotidy, jež
jsou nezbytné k tvorbě nových buněk
(i imunitních), čímž se zrychluje
reakce těla na vnější i vnitřní vlivy.
 Je lehce vstřebatelný a tím vysoce využitelný.
 Je čistě přírodního původu, nezatěžuje tělo
umělými složkami, nemá vedlejší účinky
a je nenávykový.
 S více než šedesátiletou tradicí, vyvinutý
předními československými imunology
a lékaři.

 Poměr jednotlivých látek v tomto biologickém
komplexu byl v průběhu padesáti let postupně vyladěn, aby byly maximálně umocněny
jeho příznivé účinky.
 Je vhodný i pro děti a diabetiky.

K
Komu
omu je IMUREGEN ur
určen:
čen:
tt

jedincům s oslabenou imunitou a alergikům

tt

všem, kteří jsou vystaveni znečištěnému
životnímu prostředí

tt

sportovcům a lidem s fyzicky nebo duševně
náročným zaměstnáním

tt

každému, kdo chce posílit svůj organismus
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NEXT

Sport performance
immunity drink

tt Ginkgo biloba - zlepšuje zásobení buněk živinami a kyslíkem, čímž příznivě působí na prokrvení
organismu, okamžitý výkon a regeneraci

Komplexní sportovní nápoj využívající přírodní sílu
rostlin v kombinaci s nukleotidy, peptidy, vitamíny
a dalšími účinnými látkami pro silnou imunitu a maximální zefektivnění sportovního výkonu.

tt Leuzea carthamoides - zvyšuje adaptabilitu
a fyzickou odolnost organismu, působí také
mírně anabolicky







silná imunita
okamžitý výkon
efektivní regenerace
odstranění únavy
odbourání stresu organismu

K
Komplexní
omplexní řřešení
ešení
Vědecky sestavená a testovaná receptura zajišťuje
kombinaci toho nejlepšího povoleného přírodního
dopingu. Pro podporu při tréninku i pro následnou
regeneraci nyní postačuje pouze jeden nápoj!

Přírodní
Přír
odní síla
Příroda vždy byla a bude nenahraditelným zdrojem
energie pro lidský organismus. Tento přírodní koktejl
obsahuje výběr toho nejlepšího pro lepší výkon
a regeneraci.

t Schizandra chinensis - snižuje únavu
t
a zrychluje rekonvalescenci po fyzické
námaze, používá se i při bolesti kloubů
t Eleutherococcus senticosus - působí na
t
obnovení energie, zvýšení fyzické síly
a odbourávání stresu organismu
t Ginseng radix - podporuje regeneraci svalové
t
tkáně a lepší využití kyslíku, přispívá tak ke zvýšení aerobní výkonnosti u vytrvalostních sportů
t Zelený čaj - přispívá k lepšímu prokrvení
t
organismu a zásobování svalů kyslíkem
t IMUREGEN - schopností navázat na sebe
t
další složky zvyšuje jejich vstřebatelnost
a tím i účinnost
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imur
imuregen
egen

regenerace
regenerace+

Pro podporu organismu a imunity
se zinkem

Pomozte svému tělu při sportu,
detoxikaci či regeneraci

Unikátní komplex dietárních nukleotidů, peptidů,
esenciálních aminokyselin, vitamínů a minerálních
látek doplněných zinkem, který je jedinečným
pomocníkem pro podporu imunitního systému
a při regeneraci organismu.

Základní složkou přípravku je extrakt ze sibiřského
ženšenu (eleuterokoku). Ten je již po staletí využíván
jako takzvaný adaptogen, což znamená, že působí
na obnovení energie, pomáhá zvyšovat odolnost
organismu při stresových situacích, jako jsou
zranění, úzkost, únava či nepříznivá změna životních
podmínek. Velmi důležitou funkcí je také jeho
působení na odstraňování překyselení. Přípravek
dále obsahuje zinek, který napomáhá ke zdravému
zraku, kostem a pokožce a vitamín C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému.

stravy
Kdy použít doplněk str
avy
IMUREGEN
IMUREGEN kapsle
tt

při dlouhodobých problémech s imunitou

tt

při jakémkoliv akutním či chronickém oslabení
organismu

tt

v době zvýšené psychické i fyzické zátěže

tt

při rekonvalescenci po nejrůznějších

Kdy použít doplněk str
stravy
avy
IIMUREGEN
MUREGEN rregenerace
egenerace+

tt

onemocněních a úrazech

tt

před sportovním výkonem

tt

po užívání antibiotik

tt

při regeneraci po fyzické zátěži

tt

v období chřipek a nachlazení

t
t

při detoxikační kůře a překyselení organismu

při přetrvávajících alergiích

t
t

v období stresu a zvýšené zátěže

tt

glukany+

energie+
Sirupy IMUREGEN

mineral+

vláknina+

UNIREGEN, spol. s r.r. o.,
Na Brzdách 72, 547 01 Náchod, CZ, info@imuregen.cz, tel. 491 428 124.

imunPlus

www.imuregen.cz
www.imur
www
.imuregen.cz
.imur
egen.cz

