
VÍTĚZOVÉ UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ KLEKLULI
15. ročník

BĚHU
30. 12. 2014

a vložený štafetový běh

na stejné trati dvojic

Nejtěžší krosový běh v jižních Čechách
z Č. Krumlova přes Kleť a Kluk do Litvínovic.

Závod je bonusovou součástí JBP.

Hlavní pořadatel: o.s. Klekluli

Hlavní partneři:

Cyklo Jiřička, Kärcher čisticí stroje s.r.o., Motorest Pegast,

SDH Litvínovice a OU Litvínovice
� �

MUŽI

Rok Jméno Čas

2000 Frnka Jan 3:06,24
2001 Medek Roman 2:40,57
2002 Medek Roman 2:27,45
2003 Medek Roman 2:13,20
2004 Medek Roman 2:18,29
2005 Juráň Karel 2:22,20
2006 Turek Jiří 2:17,18
2007 Houska David 2:11,01
2008 Houska David 2:10,13
2009 Flašar Jan ml. 2:09,01
2010 Lácha Pavel 2:17,49
2011 Houska David 2:08,46
2012 Holub Václav 2:07,20
2013 Flašar Jan ml. 2:05,30

ŽENY

Rok Jméno Čas

2004 Smolová Eva 3:33,25

2006 Procházková Milena 2:22,43
2007 Procházková Milena 2:29,27
2008 Procházková Milena 2:23,48
2009 Procházková Milena 2:48,31
2010 Matlášková Jana 2:55,08
2011 Matlášková Jana 2:44,00
2012 Piklová Alice 2:36,48
2013 Piklová Alice 2:28:24

Výšková tabulka celého běhu



Klekluli – 15. ročník běhu
30. 12. 2014

a vložený štafetový běh na stejné trati dvojic

Nejtěžší krosový běh v jižních Čechách z Českého Krumlova přes Kleť
a Kluk do Litvínovic. Závod je bonusovou součástí JBP.

Hlavní pořadatel: o.s. Klekluli
Hlavní partneři: Cyklo Jiřička, Kärcher čisticí stroje s.r.o., Motorest
Pegast, SDH Litvínovice a OU Litvínovice

Trasa:
Český Krumlov, Kleť, Kluk a do Litvínovic, převážně po zelené turist.
značce až na rozcestí u Kaliště a tam po tzv. „panelce“, na hráz rybníka
v Šindlových Dvorech a po silnici do cíle v Litvínovicích na zahradu
hostince Na Zlaté stoce (celkem 27,5 km).
Štafeta se bude měnit u občerstvovací stanice U výsypky nad Mříčím ve
stoupání na Kluk.
Dopravu druhých úseků štafeťáků budeme řešit za pochodu, omezeně
zajistíme.

• Celkové převýšení je 852 m
• Naklesá se 1165 m
• Start je v 588 m
• Cíl je v 388 m
• Nejvýše je Kleť – 1084 m

Bufet bude jako loni u výsypky silničářů nad Mříčím – v polovině trati.
Individuální občerstvení je povoleno.

Prezentace závodu: od 8.30 hod. do 10 hod. v sále místního hostince
Na Zlaté stoce a pak až na místě startu v Českém Krumlově do max.
11 hod. V 10 hodin pojede autobus z Litvínovic!

Start závodu bude přesně v 11 hodin 11 minut v Českém Krumlově nad
vlakovým nádražím!

Značení trati jako loni, oranžové šipky na silnici a stromech a oranžové
krepáky a papírové šipky s oranžovým značením.

Předpokládaný první závodník je očekáván ve 13 hod. Časový limit je
max. do 15 hod. 30 min. pro všechny!

Vyhlášení proběhne v 16 hodin.

Kategorie: shodné dle rozpisu JBP.

Startovné pro hlavní závod a štafety:
– 100 Kč pro předem přihlášené do 26. 12. 2014
– 130 Kč na místě (nepřihlášené předem).

Závodník, závodnice, běžící ve štafetě první úsek, může po předání běžet
jako jedinec a bude tak i započítán.

Přihlášky pište na email: klekluli@email.cz ve formátu: jméno, rok
narození, klub, eventuálně štafeta.

Ceny:
– vítěz dostane lahev mléka a naopak poslední v čas. limitu lahev rumu
– celkové pořadí M+Ž: 1. místo 700 Kč, 2. místo 600 Kč,

3. místo 500 Kč, 4.–6. místo 200 Kč
– ostatní kategorie budou mít věcné ceny
– traťový rekord v kat. M+Ž – 500 Kč
– štafety, letos jen první tři, věcné, bez rozlišení kategorií
– pětinásobný vítěz dostane do trvalého vlastnictví trofej Klekluli.

Vítězové se mohou s ní těšit v hospodě do zavíračky a pak kdykoliv
bude libo...

Tombola bude pěkná. Upozornění! Pouze pro přítomné v sále, pak cena
propadá. Bereme to jako neúctu k pořadateli. (Bere se v potaz jen
omluva pořadateli!!)

Zázemí pro běžce: v hostinci Na Zlaté stoce bude možnost se osprcho-
vat a pro každého závodníka polévka od pořadatele.

Info též na facebooku Klekluli. Budeme opět pořádat seznamovací
tréninky na trati.

Požadavky na závodníka: pouze dobré obutí, oblečení a chuť se pro-
táhnout. Všichni účastníci běží na vlastní nebezpečí a v úsecích, kde se
běží po silnici, jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Jsou vítáni všichni od 0 do 115 let.

Kontakty:
Občanské sdružení Klekluli, e-mail: klekluli@email.cz
Josef Mondek, tel.: 739 528 240
Roman Medek, tel.: 724 275 720


