
Běh okolo Hvozdu – 4. ročník
pořádaný ve spolupráci s     obcí Krompach  

Termín: Neděle 20. 5. 2018
Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy (www.oblcl.cz)

Místo: start a cíl pod Dětským domovem Krompach (50.8274408N, 14.7019992E)

Pořadatelé: Štěpán Klapka (s.klapka@seznam.cz)
       Matěj Prokop (matejprokop@hotmail.com)

Prezentace: od 9:00 hodin v budově požární zbrojnice pod dětským domovem (prezentace 
       dětí 9:00 – 9:45, hlavní závod 9:00 – 11:00)

Časový program: start dětských kategorií v 10:00 (vyhlášení v 11:00), start hlavního závodu 
                            v 11:30

Šatny a toalety: v prostorách dětského domova

Parkování:  u  kostela  na  Krompachu  anebo  podél  hřbitova  (silnice  z Krompachu  na
Heřmanice) 

Občerstvení:  klubovna  dobrovolných  hasičů  v budově  požární  zbrojnice  (pod  dětským
domovem)

Ceny: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, všechny účastnící se děti dostanou 
          odměnu, první tři děti i ceny a medaili 

Startovné: dobrovolné; vybrané startovné jde v celém rozsahu na podporu dětského domova

Běžecká trať hlavního závodu: celkem 9,7 km (2,2 km silnice, 2,6 km lesní cesta, 4,9 km 
   zpevněná lesní cesta); profil zvlněný (podle Petra Cmunta   
  „rovinka“)

Kategorie, délka tratí, časový program:

10:00  -   děti  v kategorii  do  mladších  žáků  včetně  běží  okruhy  okolo  hasičské  nádrže
pod dětským domovem (okruh cca 200m)

drobotina II - nar. 2013 a mladší – jeden okruh
drobotina I - nar. 2011 - 2012 – jeden okruh
přípravka II - nar. 2009 – 2010 – dva okruhy
přípravka I - nar. 2007 – 2008 – dva okruhy
mladší žáci – nar. 2005 – 2006 – tři okruhy



10:30 – kategorie starší žáci, dorostenci a junioři běží okruhy o délce 1,1 km, start a cíl rovněž
u hasičské nádrže; běží se po silnici směrem na Hvozd, okruh k tisu a zpět (povrch 50 %
silnice, 50 % šotolina)

starší žáci – nar. 2003 – 2004 – dva okruhy
dorostenci – nar. 2001 – 2002 – tři okruhy
junioři – nar. 1999 – 2000 – tři okruhy

11:30 – start hlavního závodu
kategorie: muži (nar. 1998 – 1979), veteráni I (nar. 1978 – 1969), veteráni II (nar. 1968 a
starší), ženy

Diplomy, startovní čísla a medaile vyhotoveny sponzorem REKLAMA KLAPKA s.r.o.
Obec Krompach přispěla na pořízení cen pro závodníky částkou 1 500 Kč.

Závod je otevřený pro všechny sportovce,  kteří  si chtějí  užít  nejkrásnější  běh tohoto roku
(pozor, na rozdíl od Kolaříkova „Běhu údolím Smrti“ bude i vyhlášení!!!)


