
Propozice běžeckého závodu 

Ústecký krosový pohár – 

 

         8.) – Běh pro Střížák 

 

   Trasa závodu protíná území, které bylo v minulosti ohroženo zamýšlenou výstavbou chlazené haly pro celoroční  

sjezdové lyžování. Od uvedeného záměru bylo naštěstí upuštěno, i díky nesouhlasu a odporu občanů – obyvatel Ústí. 

 

Termín:  18.9.2016 (neděle), 10:30 hod. 

Místo:     Ústí nad Labem – Klíše, Střížovický vrch. 

Prezentace: Od 9:15 hod., louka nad serpentinami navazujícími na horní (západní) konec ul. Střížovické.  

Tratě:     Hlavní závod – 6,9 km 

                Běh do vrchu - 870 m/70 m stoupání; děti do 9 let 250 m/5 m stoupání.  

 Startovné: 60,- Kč, běh do vrchu 30,- Kč, žactvo 10,- Kč, děti do 9 let zdarma. 

 Ceny:        Věcné ceny pro první 3 v kategoriích; finanční prémie za traťové rekordy; tombola pro všechny. 

 Kategorie: Muži do 39 let, 40 – 54 let, od 55 let; ženy do 39 let, od 40 let.  

                    Do vrchu: muži do 44 let, od 45 let; ženy; žáci/žákyně 10 -12 let, žáci/žákyně 13-15 let. 

                   Je možno zúčastnit se obou běhů (hlavního závodu i běhu do vrchu), i s nárokem na ceny. Do „Poháru“ se  

                   v takovém případě započítá /pouze/ bodový zisk z toho závodu, kde daný účastník získá více bodů. 

                    (Pro bodování do Poháru platí tradiční kategorie, tj. muži do 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, od 60 let; ženy do 39 let,  

                     40 – 49 let, od 50 let.) 



 

Traťové rekordy – hlavní závod: muži..… 23:40 – Kamil Krunka (1986) - v r. 2006 

                                                     ženy ….. 39:25 – Jana Vápeníková (1964) – v r. 2006 

                              -  do vrchu:    muži …..  3:37 - Jiří Svítek (1994) – v r. 2010 

                                                     ženy: ….. 4:35 – Sabina Hrušková (2002) – v r. 2015 

                                                     žáci: …..  4:28 – Pavel Nguyen (1993) – v r. 2006   

                                                     žákyně: .. 4:35 – Sabina Hrušková (2002) – v r. 2015                                                                                               
                       
  Za překonání traťových rekordů: - hlavní závod; muži … 400 Kč; ženy … 200 Kč;  

                                                       - do vrchu; muži, ženy … 200 Kč, žactvo …100 Kč. 
 

  Orientační časový program:   od 9:15 h. – prezentace  

                                                10:30 h. - start běhu do vrchu 

                                                10:50 h. – start závodu dětí (250 m) 

                                                11:15 h. – start hlavního závodu 

                                                12:05 h. – předpokládaný doběh posledních účastníků 

                                                12:30 h. – vyhlášení vítězů 

                                                12:50 h. – tombola 

            

                  V letošním roce se hlavní závod uskuteční na „historické“ trati: Ještě jednou (naposledy) se vrátíme 

                  k trase, na níž se běhalo ve 2. - 5. ročníku (r. 2006 – 2009) a v 7. ročníku závodu (2011). (V r. 2012  

                  se Běh pro Střížák nekonal.)   

                  Úvodní část trati hlavního závodu je shodná s trasou krátkého běhu do vrchu, poté se běží necelé 2  

                  okruhy (zahrnující i výběh k vysílači). Od příštího ročníku počítáme s návratem na obvyklou trať,  

                  tj. 3 okruhy (bez výběhu k vysílači).  
 

                 

Bližší informace: vlruzicka@centrum.cz, tel. 605 138 376 

mailto:vlruzicka@centrum.cz

