
 Motto : „Zase se běží pod Černou věží“ 

Vánoční  běh   pod   Černou   věží 
 
Datum:   pondělí 26.12.2020 
Pořadatel:  Triatlon klub Klatovy  
Ročník:   dvacátý devátý 

Prezence:  Děti + žáci   ostatní kategorie 

9:00  -  9:45   9:30 – 10:45 

                                   na Městském úřadě pod Černou věží v Klatovech 

Start:   od 10:15 děti a žáci 

od 11:30 ostatní kategorie, vše na náměstí v Klatovech 

Kategorie:   

KATEGORIE TRASA KATEGORIE TRASA 

Děti do 6 let (2014 a mladší   100 m Dorostenci    15-18 let (2005 – 2002) 2400 m   2x hlavní okruh 

Děti 7 - 8 let (2013 – 2012)   250 m   (1x okruh na náměstí) Dorostenky   15-18 let (2005 – 2002) 2400 m                 „ 

Děti 9 - 10 let (2011 – 2010)   500 m   (2x okruh na náměstí) Muži 19 - 39 let    (2001 – 1981) 4800 m    4x hlavní okruh 

Žáci mladší   11-12 let (2009 
– 2008) 

  750 m   (3x okruh na náměstí) Muži 40 - 49 let    (1980 – 1971) 4800 m                 „ 

Žáci starší     13-14 let (2007 
– 2006) 

1200 m   1x hlavní okruh Muži 50 - 59 let    (1970 – 1961) 4800 m                 „ 

  Muži 60 a více let (1960 a starší) 4800 m                 „ 

  Ženy 19 - 29 let    (2001 – 1991) 3600 m   3x hlavní okruh 

  Ženy 30 – 39 let   (1990 – 1981) 3600 m                 „ 

  Ženy 40 a více let (1980 a starší) 3600 m                 „ 

 

Trať:   Městský okruh o délce 250 m pro děti (kolem náměstí) 

Hlavní okruh    1200 m pro dospělé 

                                    povrch dlažba a asfalt, pro dospělé výběh do schodů 

Přihlášky:  online na www.authorkralsumavy.cz sekce Vánoční běh 
   na místě během prezence (pozor na časový limit) 

Startovné:  děti a žáci  - 50 Kč,   ostatní  -  100 Kč  

platba předem převodem – údaje budou zaslány po přihlášení 

Ceny:                          věcné pro první tři v kategoriích 

děti do 6 let bude bez vyhlášení výsledků a pořadí – cena a pamětní medaile bude pro 
každého 

Občerstvení:  čaj, sušenky 

Informace: infolinka 608 406 002 e-mail:  triatlon@sumavanet.cz 

POZOR! Závod pro dospělé je prvním závodem seriálu běhů mimo dráhu  pro sezónu 2021!! 

Zveme ale především děti a mládež. 

Nejde o závod pro rekordy, ale o běh pro zdraví. 

Partneři:     
 
    
 
 
 

http://www.authorkralsumavy.cz/

