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16. ROČNÍK 

BĚHU ZÁMECKÝM PARKEM 
Vlašim - zámecký park - kamenný most 

Sobota 5. října 2019 v 10:00 

 
 

Pořadatel:  Atletický oddíl TJ Spartak Vlašim, Město Vlašim 

www http://www.atletikavlasim.cz/ 

 

 

Místo:   Vlašim - zámecký park - kamenný most, 300m proti proudu řeky od tenisových kurtů 

                                                                                                               (v blízkosti se nachází parkoviště) 

 

 

Povrch:  asfalt a lesní cesty 

 

 

Přihlášky:  na místě, 20 minut před startem dané kategorie 

 

 

Startovné:  žákovské a mládežnické kategorie – 20 Kč 

Lidový nesoutěžní běh pro všechny – 20 Kč 

dospělé kategorie – 50 Kč 

 

 

Kategorie:          benjamínci (dívky + chlapci) (roč. 2014 a mladší) 

                            nejmladší žákyně (roč. 12 - 13) 

nejmladší žáci (roč. 12 - 13) 

nejmladší žákyně I (roč. 10 - 11) 

nejmladší žáci I (roč. 10 - 11) 

nejmladší žákyně II (roč. 08 - 09) 

nejmladší žáci II (roč. 08 - 09) 

mladší žákyně (roč. 06 - 07) 

mladší žáci (roč. 06 - 07) 

starší žákyně (roč. 04 - 05) 

starší žáci (roč. 04 - 05) 

dorostenky, juniorky (roč. 00 - 03) 

dorostenci, junioři (roč. 00 - 03) 

ženy do 34 let (roč. 85 a mladší) 

ženy  35 - 44 let (roč. 84 - 75) 

ženy nad 45 let (roč. 74 a starší) 

muži do 39let (roč. 80 a mladší) 

muži 40 - 49 (roč. 70 - 79) 

muži 50 - 59 (roč. 60 - 69) 

muži 60 - 69 (roč. 50 - 59) 

muži nad 70 let (roč. 49 a starší) 

 

 

 

               V  případě malé účasti v kategoriích veteránů a veteránek mohou být jejich kategorie sloučeny. 

 

 

 

 

http://www.atletikavlasim.cz/


Popis tratí:  ½fialového okruhu - 190 m -celkové převýšení okruhu 1 m 

start obrat u loděnice - cíl kamenný most 

 

                            fialový okruh - 380 m -celkové převýšení okruhu 2 m 

start kamenný most - obrat u loděnice - cíl kamenný most 

 

modrý okruh - 680 m - celkové převýšení okruhu 8 m 

start kamenný most - směr Čínský pavilón - můstek přes potok - dále podél potoka po proudu - cíl kamenný 

most 

 

zelený okruh - 1000 m - celkové převýšení okruhu 4 m 

start kamenný most - dále podél potoka - přes železný most - dále podél řeky po proudu - cíl kamenný most 

 

červený okruh - 2100 m - celkové převýšení okruhu 15 m 

start kamenný most - dále podél potoka - přes železný most - dále podél řeky proti proudu - u zadního mostu 

stále proti proudu řeky po louce - na konci louky doprava výběh nahoru - na konci stoupání odbočit vlevo do 

lesa - seběh vpravo od louky k železnému mostu - dále podél řeky po proudu - cíl kamenný most 

 

Všechny tratě jsou vyměřeny s přesností ±1,5% a značeny dle uvedených barev. 

 

Ceny:   medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři místa 

 

Výsledky:  k nahlédnutí na místě a na internetu: 

                            http://www.bezecpodblanicka.cz/  

 

 

Časový pořad: 

1000  benjamínci (společně dívky + chlapci)                     190 m                                ½  fialového okruhu 

1005            nejmladší žákyně                                     380 m    1x fialový okruh 

nejmladší žáci                    380 m    1x fialový okruh 

1015  nejmladší žákyně I     380 m   1x fialový okruh 

nejmladší žáci I       380 m    1x fialový okruh 

1025  nejmladší žákyně II     680 m    1x modrý okruh 

1035 nejmladší žáci II     680 m    1x modrý okruh 

1045 dekorování vítězů v žákovských kategoriích 

1055 mladší žákyně                1000 m    1x zelený okruh 

1100  mladší žáci       1000 m    1x zelený okruh 

1105  starší žákyně       1000 m    1x zelený okruh 

1110  starší žáci                    2000 m    2x zelený okruh 

1130  dekorování vítězů v žákovských kategoriích 

1145  dorostenky, juniorky      2100 m    1x červený okruh 

1145 dorostenci, junioři     2100 m    1x červený okruh 

              1200            Lidový běh pro všechny – Memoriál P. Sátry         2100 m                 1x červený okruh 

 1220 dekorování vítězů v mládežnických kategoriích  

1230  muži do 39let                                 8400 m    4x červený okruh 

muži 40 - 49 let                                8400 m    4x červený okruh 

muži 50 - 59 let                                 8400 m    4x červený okruh 

muži 60 - 69                                                                8400 m    4x červený okruh 

muži nad 70 let                                                           8400 m    4x červený okruh 

ženy do 34 let                                                              8400 m    4x červený okruh 

ženy  35 - 44 let                                                           8400 m    4x červený okruh 

ženy nad 45 let                                                            8400 m                 4x červený okruh 

 

                                          dekorování vítězů v dospělých kategorií, proběhne po doběhu posledního závodníka 
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Mapa běhu: 

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé: 

 

Mgr. Jiří Říha    Mgr. Rudolf Jánošík    Ing. Martin Svoboda 
 hlavní rozhodčí              výsledky             ředitel závodů 

 

 

   


