Běh na Radhošť 2012
18. ročník MARATONSTAV Českého poháru v běhu do vrchu

 neděle13. 5. 2012 v 10:00 hod. Camping Rožnov pod Radhoštěm 
(2 km od vlakového nádraží směr Žilina - SK )

Přihlášky:
Startovné:
Startují:
Kategorie:
Odvoz věcí:
Start:
Trať:
Vyhlášení:
Ceny:

na místě, v sobotu 12. 5. od 18 do 20 hod. a v neděli 13. 5. od 8 do 10 hod.
100 Kč, zahrnuje: zázemí v kempu, dopravu věcí do cíle, občerstvení, výsledkovou listinu a bohaté
sportovní zážitky!!
všichni řádně přihlášení závodníci starší 15 let na vlastní nebezpečí, mladší pouze s písemným
souhlasem zákonného zástupce
junioři 15 – 19 let, muži 20 – 39 let, muži 40 – 49 let, muži 50 – 59 let, muži 60 – 69 let, muži nad 70 let
juniorky 15 – 19 let, ženy 20 – 34 let, ženy 35 – 44 let, ženy 45 – 54 let, ženy nad 55 let
auto s věcmi do cíle odjíždí v 9:30 hod. od vstupu do kempu
hromadný v 10:00 hod., všechny kategorie dle pravidel ČP v běhu do vrchu
dlouhá 6,5 km, převýšení 734 m; úvodní kilometr po asfaltu, poté kamenitý terén střídající se
s lesními pěšinami, cíl se nachází u kaple na Radhošti v nadmořské výšce 1129 m n. m.
proběhne po zpracování výsledků v areálu Campingu v cca 13:00 hod.
finanční a věcné
Absolutní umístění – muži
Absolutní umístění – ženy
Ostatní kategorie ČP
1.
2.
3.
4.
5.

Pořadatel:
Informace:
Ubytování:

místo – 1500 Kč
místo – 1000 Kč
místo – 800 Kč
místo – 500 Kč
místo – 300 Kč

1.
2.
3.
4.
5.

místo – 1500 Kč
místo – 1000 Kč
místo – 800 Kč
místo – 500 Kč
místo – 300 Kč

1. místo – 300 Kč
2. místo – 200 Kč
3. místo – 100 Kč

Klub Horských Běžců Radegast, www.khbradegast.ic.cz
Lukáš Suchánek, Poličná 323, 75701 Valašské Meziříčí, tel.: +420 604 585 329, khbradegast@post.cz
Camping Rožnov p. R., www.camproznov.cz, tel.: +420 571 648 001, +420 602 530 918

Traťový rekord mužů z roku 2005 drží Jan Bláha s časem 30:55 min., traťový rekord žen z roku 1998 drží Alena
Peterková s časem 36:14 min., vítězem kategorie mužů byl v roce 2011 Jiří Žák s časem 34:47 min., loňskou vítězkou
kategorie žen byla Eva Skalníková s časem 41:37 min., celkový počet závodníků v roce 2011 byl 176.

Lidový běh pro děti
Součástí Běhu na Radhošť je i lidový běh na kratších tratích pro všechny školní a předškolní děti. Startovné je zdarma
a každý účastník obdrží malou pozornost.
Přihlášky:
Kategorie:
Start:
Trať:
Vyhlášení:

od 9:30 do 10:15 hod. v místě startu
předškolní děti 0 – 6 let, žáci 7 – 10 let, dorostenci 11 - 14 let
v 10:30 v areálu kempu, intervalový, po jednotlivých kategoriích
100 m, 500 m, 1 km; povrch asfalt; trať je rozdělena na okruhy dle jednotlivých kategorií
proběhne v areálu kempu po doběhu posledního závodníka z dětských kategorií a po zpracování
výsledků, po doběhu je pro děti zajištěno občerstvení.

Důležité:

pořadatel nezajišťuje šatny pro dětské kategorie, prosíme proto, aby děti již byly ve sportovním oděvu
a závodu se účastnily pod dohledem alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce

