
Běh okolo Hříšné Milady 

- 1. ročník - 
 

 

 

Pořadatel : Pavel Souhrada 

Datum : sobota 27.8.2022 

Místo : Česká Lípa – Svárov, Hubertova stezka 

Startovné : dospělí 70,- Kč, děti 20,- Kč 
Prezentace : na místě startu od 9,30 do 11,30 hodin, přihlášky nejdéle 15 minut před 

startem 

Ceny : na prvních 3 místech drobná cena dle možností pořadatele 

Upozornění : každý startuje na vlastní nebezpečí ! Zákaz doprovodu závodníků na 

kole během závodu. 

Tratě : Trasy vedou převážně po lesních cestách a stezkách pro pěší. Závod se koná 

za běžného provozu, je možné na lesní cestě potkat auto, cyklisty i pejskaře.  

 

 

Hlavní závod na 12 000 m je dvou okruhový. 

 
 

 

 

 



Délka tratí a časový harmonogram: 

10.00 drobotina II dívky a chlapci 150 m 2017 a mladší 

 drobotina I dívky a chlapci 150 m 2015 - 2016 

 přípravka II dívky a chlapci  400 m 2013 - 2014 

 přípravka I dívky a chlapci  400 m 2011 - 2012 

 mladší žáci a žákyně 800 m 2009 - 2010 

 starší žáci a žákyně 1500 m 2007 - 2008 

 dorostenky a dorostenci 1500 m 2005 -2006 

11:20 vyhlášení dětských závodů 

11.45 juniorky a junioři 6000 m  2003 - 2004 

 mílaři bez rozdílu věku a pohlaví 6000 m 2002 a starší 

 ženy do 35 let 12 000 m 1986 - 2002 

 ženy nad 35 let 12 000 m 1985 a starší 

 muži A 12 000 m 1983 – 2002 

 muži B 12 000 m 1973 – 1982 

 muži C 12 000 m 1972 a st. 

13:20 vyhlášení výsledků hlavního závodu 

*Časy se mohou posunout s ohledem na množství závodníků v jednotlivých kategoriích. 

 

 

Parkování je možné na místním parkovišti 

v ulici Jilmová či v přilehlých ulicích mezi 

zástavbou. 

 

Prosíme všechny závodníky, aby dbali zvýšené 

opatrnosti na trati a během závodu neodhazovali 

odpadky do lesa.  

 

Závod je zařazen do Okresní běžecké ligy 

2022.  

 

 

 

 

Více informací na tel. 736 138 052, P. Souhrada 

 


