
 

DATUM:   pátek 28. října 2022 

ZáZemí Závodu + START A CíL:  před hudebním pavilonem v parku Palackého sady 

PROGRAM:  12:00-13:30  výdej startovních balíčků 

 13:00   start dětského závodu na 800 m 

 13:30   vyhlášení dětského závodu 

 14:00   start hlavního závodu na 5,35 km 

 15:00  vystoupení párové akrobacie 

 15:30   vyhlášení hlavního závodu 

PoPIS TRATí:   

Dětský závod (800 metrů) 

https://mapy.cz/s/bazatedake  

 

 

 

 

Hlavní závod (5,35 km) 

https://mapy.cz/s/cucufocaso   

 

 

 

Od hudebního pavilonu vede trasa po Kamenném 
mostě, za ním doleva okolo řeky a před zimním 
stadionem se stáčí přes lávku na pravý břeh. Poté 
pokračuje stále proti proudu řeky až na obrátku 
k Ševčíkově altánu. Odtud se běží zpět podél řeky 
přes lávku Dagmar Šimkové, okolo zimního 
stadionu a přes Kamenný most do parku 
Palackého sady. Závodníci se v průběhu trasy 
setkají s dlažbou, asfaltem, štěrkem a lesní 
cestou. 

Trasa se táhne skrz park směrem k řece, dále 
přes Kamenný most, na jehož konci je obrátka, a 
stejnou cestou zpět. Závodníci poběží po 
dlážděné cestě. 

5,35 km 

https://mapy.cz/s/bazatedake
https://mapy.cz/s/cucufocaso


 

vĚKovÉ KATeGoRIe:  Dětský závod 

 - chlapci a dívky do 10 let (2012 a mladší) 

 - chlapci a dívky od 11 do 14 let (2011 až 2008) 

 Hlavní závod 

 - ženy a muži do 40 let (1982 a mladší) 

 - ženy a muži od 41 do 50 let (1981 až 1972) 

 - ženy a muži od 51 do 60 let (1971 až 1962) 

 - ženy a muži nad 60 let (1961 a starší) 

vyhLášení:   u dětského závodu se vyhlašují absolutní vítězové 

 (1.-3. místo) dle pohlaví v obou kategoriích 

 u hlavního závodu se vyhlašují absolutní vítězové 

 (1.-3. místo) dle pohlaví a poté vítězové jednotlivých 

 kategorií. 

registrace:   online přes web behrepublikyid.cz do 24. října 2022 

 - startovné na dětský závod je 50 Kč  

 - startovné na hlavní závod je 150 Kč 

 při nenaplnění kapacity možnost registrace na místě za 

 zvýšenou cenu 100 Kč (děti) a 200 Kč (dospělí) 

dALší InFoRmACe:   šatny a WC k dispozici ve sportovní hale 

 parkovat se dá na parkovišti před sportovní halou 

 občerstvení bude zajištěno pro závodníky v cíli 

oBeCná PRAvIdLA Závodu:  naleznete ZDE  

PoŘAdATeL:  Odbor všestrannosti T. J. Sokol Písek 

 vsestrannost@sokolpisek.cz 
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