
Propozice k závodu Běh na Kozlovský kopec
(31. ročník)

Pořadatel závodu

Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.

Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová

Datum závodu

Sobota  18. 6. 2022

Místo konání a startu

Česká Třebová , start před budovou VOŠ a SŠT Česká Třebová (VDA) na ulici Habrmanova -

viz mapa:  https://mapy.cz/s/lopegalazo .

Přihlášky

Přihlášky se podávají předem prostřednictvím on-line formuláře níže a to se zvýhodněným

startovným  100 Kč  (platba v den závodu při prezentaci). Uzávěrka on-line přihlášek je v pátek

17. 6. 2022 v 12:00 hodin. Podat přihlášku je možné i v den závodu, ale pouze za zvýšené

startovné 150 Kč a nejpozději 15 minut před startem závodu.

On-line přihláška

 On-line přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře Google, který naleznete na

následujícím odkazu: https://forms.gle/DUR15thvf7BZfiVo8.

Startovné

100 Kč pro přihlášené předem  viz výše (platba v den závodu při prezentaci závodníka), nebo

150 Kč při přihlášení v den závodu.

Prezentace a výdej startovních čísel

V budově VOŠ a SŠT  (tělocvična, vstup z ulice F. V. Krejčího)  od 8:30 do 9:45 hod .

Start závodu

V 10:00 hod.  v ulici Habrmanova před budovou VOŠ a SŠT.
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Ředitel závodu a hlavní rozhodčí

● Ředitel závodu: Aleš Stránský

● Hlavní rozhodčí: Zdeněk Dvořáček

Webové stránky závodu

https://atletikact.cz/nase-zavody/beh-na-kozlov/

Trať závodu

Start závodu je v ulici Habrmanova, cíl na vrcholu Kozlovského kopce u Chaty Maxe

Švabinského. Celá trasa vede po kvalitním asfaltovém povrchu.  Délka trati je 5200 m  a

 převýšení činí cca 230 m  - viz mapa trasy a výškový profil, který najdete na webových

stránkách AK ISCAREX.

Kategorie

● Juniorky (19 let a mladší), Ženy A (20 - 34 let), Ženy B (35 - 44 let), Ženy C (45 - 54 let),

Ženy D (55 let a starší).

● Junioři (19 let a mladší), Muži A (20 - 39 let), Muži B (40 - 49 let), Muži C (50 - 59 let),

Muži D (60 - 69 let), Muži E (70 let a starší).

Ceny

Finanční ceny v celkové hodnotě 9 600 Kč  + případná prémie za traťový rekord. Dále pak

věcná tombola losovaná ze všech startovních čísel.

Rozdělení finančních cen

Finančními cenami bude oceněno  prvních pět žen a mužů v celkovém pořadí , dále pak první

tři závodníci v jednotlivých kategoriích. Oceněna bude také závodnice, respektive závodník,

který překoná traťový rekord.

● Ženy a muži v celkovém pořadí: 500, 400, 300, 200, 100 Kč

● Ženy a muži v jednotlivých kategoriích: 300, 200, 100 Kč

● Prémie za traťový rekord: 500 Kč
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Traťové rekordy

● Robert Krupička: 17:29 min. (2005)

● Michaela Stránská: 20:32 min. (2016)

Časový harmonogram

● 8:30 - 9:45 hod.: Prezentace závodníků a výdej startovních čísel

● 10:00 hod.: Start závodu (ulice Habrmanova)

● 12:00 hod.: Vyhlášení výsledků a tombola (před budovou VDA)

Doplňující informace a upozornění

● Šatny, sprchy a toalety budou závodníkům k dispozici v budově VDA. V cíli je zajištěno

drobné občerstvení (meloun, voda, iontový nápoj atd.).

● Odvoz věcí do cíle bude zajištěný pořadatelským vozidlem (bude řádně označené) s

odjezdem 5 min. před startem závodu. Odvoz závodníků z cíle do prostoru startu není

zajištěn! Po červené turistické značce je do místa startu vzdálenost asi 3 km.

Kontakt

● Tel.: 724 213 134 (Aleš Stránský - ředitel závodu)

● E-mail:  akiscarex@gmail.com
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