14.ročník SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu
Pořadatel : Klub Horských Běžců Radegast
Místo a čas : Camping Rožnov pod Radhoštěm / 2 km od
vlakového nádraží směr Žilina - SK 18.5.2008 (Neděle)
Start : 11:00h hromadný, všechny kategorie dle pravidel
ČP v běhu do vrchu.
Trať : 6,5 km, převýšení 734 m, úvodní kilometr
po asfaltu, poté kamenitý terén střídající se s lesními
pěšinami. Cíl se nachází u kaple na Radhošti
v nadmořské výšce 1129 m.
Startují : Všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní
nebezpečí starší 15 let, mladší pouze s písemným
souhlasem zákonného zástupce.
Přihlášky : V místě, dne 17.5. v sobotu od 18 – 20h a
dne 18.5. od 8 - 10h
Startovné : 70 Kč, zahrnuje : zázemí v kempu, dopravu
věcí do cíle, občerstvení, výsledkovou listinu a bohaté
sportovní zážitky.
Kategorie : junioři 15 – 19 let, muži 20 – 39, 40 – 49,
50 – 59, 60 – 69, 70 let a více
juniorky 15 – 19 let, ženy 20 – 34, 35 – 49,
50 let a více
Ceny : Finanční a věcné
Umístění absolutní Muži

Umístění absolutní Ženy

1. místo – 1500Kč
1. místo – 1500 Kč
2. místo – 1000Kč
2. místo – 1000 Kč
3. místo – 800Kč
3. místo – 800 Kč
4. místo – 500Kč
4. místo – 500 Kč
5. místo – 300Kč
5. místo – 300 Kč
Ostatní kategorie v ČP v běhu do vrchu následovně :
1. místo – 300Kč
2. místo – 200Kč
3. místo – 100Kč
Vyhlášení : Proběhne po zpracování výsledků v areálu
autokempu ve 14 h

Neděle 18.5. 2008
11:00 h 
 Kemp
Rožnov pod Radhoštěm 

Informace
Lukáš Suchánek Poličná 323 Valašské Meziříčí
75701 tel: + 420 604 585 329

www.radhost.ic.cz www.iscarex.cz
khbradegast@post.cz
Ubytování
Autokempink Rožnov pod Radhoštěm, tel.+ 420 571
648 001,+ 420 571 620 513, + 420 602 530 918,

www.camproznov.cz
Lidový běh pro děti - Součástí Běhu na Radhošť je i
lidový běh na kratších tratích pro všechny školní a
předškolní děti. Startovné je zdarma a každý účastník
obdrží malou pozornost.
Přihlášky : od 10:15 do 11 h v místě startu
Start : intervalový po jednotlivých kategoriích v 11:15,
v areálu kempu.
Trať : 100 m, 500 m, 1 km povrch asfalt, Trať je
rozdělena na okruhy dle jednotlivé kategorie.
Kategorie : Předškolní děti 0 – 6 let, žáci 7 – 10 let,
dorostenci 11 -14 let.
Vyhlášení : Proběhne v areálu kempu po doběhu
posledního závodníka z dětských kategorií a po
zpracování výsledků. Po doběhu je pro děti zajištěno
občerstvení.
Důležité : Pořadatel nezajišťuje šatny pro dětské
kategorie a prosíme tím, aby děti již byly ve
sportovním oděvu a pod dohledem alespoň jednoho
rodiče, nebo zákonného zástupce.
Traťový rekord mužů- Jan Bláha – 30:55 min / 2005
Traťový rekord žen : Alena Peterková – 36:14 min /
1998
Vítěz kategorie muži (2007) : Swiezc Mercin WKB
Meta Lubliniec- Polsko 33:12 min
Vítězka kategorie ženy (2007) : Irena Šádková AC
Pardubice 39:46 min
Celkový počet účastníků v roce 2007 – 169
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