
29. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU 
JANSKÉ LÁZN Ě – ČERNÁ HORA

mistrovství ČR v běhu do vrchu
a veřejný běh 

Datum: sobota  31. 8. 2013  ve 14.00 hodin
Délka: 8 600 m
Převýšení: 650 metrů

Startují: V mistrovském závodě:junioři, juniorky, ženy, muži – MČR – podmínkou registrace 
závodníka v ČAS.
Ve veřejném běhu: junioři, juniorky, ženy, muži do 34let.

Ředitel závodu: Karel Šklíba
Puškinova 961, 542 32 Úpice, tel.:+420 602 152 296

Hlav. rozhodčí: Mirko Jiránek
Komenského 661, 542 32 Úpice

Start:  Janské Lázně – Kolonáda
Cíl:  Černá hora – horní stanice lanovky

Kancelář závodu: Městský úřad v Janských Lázních, 9.00 – 11.30

Šatny: v prostoru startu, svršky budou převezeny do cíle.
Na Černou horu nesmí žádné soukromé vozidlo.
Doprava závodníků zpět bude zajištěna lanovkou.
Po závodě bude k dispozici bazén Obchodní akademie.

Trasa Závodu: z kolonády směrem na Hofmanovy boudy a Černou
horu. Běží se terénem, podíl asfaltu cca 10%.

Termín přihlášek: Přihlášky přijímá pořadatel pouze do 20.8.2013. Pozdější přihlášky nejsou možné
z organizačních důvodů. Každý závodník obdrží při prezentaci číslo a čip. Číslo musí 
mít po dobu závodu pevně připevněné na prsou. Čip musí mít připevněn do 
šněrovadla boty. Při prezentaci bude vybírán za čip poplatek 500 Kč. Po závodech 
bude poplatek vrácen v kanceláři závodu.

Startovné: 100,-- Kč splatné při prezentaci

Vyhlášení výsledků:   Vyhlášení výsledků závodu s dekorováním vítězů v 17.00 hodin 
na Kolonádě v Janských Lázních. Všichni obdrží upomínkovou
cenu. První tři v MČR obdrží medaile a diplom. Ve veřejném běhu:
Juniorky, junioři, ženy, muži: první tři – finanční ceny.

Doprovodné akce
   Sportujeme s ČSSD

Turistický pochod po trase MS 8:30 hod.– 10:00hod. - bude mít možnost každý zájemce vyzkoušet

mistrovskou trať. Každý účastník má zajištěnou zpáteční cestu lanovkou.

Běh Kolonádou – 10:00 hod. - tradiční závod na jeden kilometr pro všechny „Buď fiťáky“, tělesně

hendikepované, děti, dříve narozené, maminky s kočárky.

Všichni startující v obou akcích obdrží upomínkové ceny. Startovné 20,--Kč




