
Trať závodu vede lesem v lokalitě u rybníku Koníř kolem 
nivelačního bodu Locus perennis nazývaného „střed Evropy“. 

 

Datum: 27.8.2022                                 Místo: Lišov, rybník Koníř 

 Pořadatel: Město Lišov (www.lisov.cz) 

Spolupořadatel: Jihočeský klub maratónců 

Registrace:  elektronicky zde: http://maraton.cz  (možnost registrace i na místě) 

Startovné: 150,- Kč/osoba registrovaná v hlavním závodě, děti zdarma 

Závody jsou součástí Jihočeského běžeckého poháru. 

Akce je podpořená z projektu „Tipsport Sportuj s námi“. 

 

 

Finanční výtěžek ze startovného bude věnován Animal RESCUE Zvířata v nouzi z.s. České 
Budějovice 

 

Možnost parkování:  podél příjezdové cesty k rybníku Koníř 

Občerstvení:   na startu a v cíli závodů, jedna občerstvovací stanice na trati hlavního závodu  

Ceny:    věcné ceny pro první tři umístěné závodníky v každé kategorii 

 

Dětské závody:  

Starší dorost  2004 – 2006 16 – 18 let v daném ročníku (2000 m) 

Mladší dorost  2007 – 2008 14 – 15 let v daném ročníku (2000 m) 

Starší žactvo  2009 – 2010 12 – 13 let v daném ročníku (2000 m) 

Mladší žactvo  2011 – 2012 10 – 11 let v daném ročníku (1000 m) 

Nejmladší žactvo 2013 – 2014 8 – 9 let v daném ročníku (1000 m) 

Přípravka  2015 – 2016 6 – 7 let v daném ročníku (1000 m) 

Mladší přípravka 2017 – 2022 5 let v daném ročníku a méně (300 m) 

 

Hlavní závod: (8 km): 

Muži 19 – 29 let    Ženy 19 – 29 let  

 30 – 39 let    30 – 39 let 

 40 – 49 let    40 – 49 let 

 50 – 59 let    50 – 59 let 

 60 – 69 let    60+ 

 70+ 

http://maraton.cz/


 

Program: 8,30 – 9,30 Registrace účastníků dětského závodu 

  8,30 – 12,15 Registrace účastníků hlavního závodu 

  10,00  Start dětských běhů 

  Vyhlášení vítězů dětských běhů proběhne po doběhu poslední dětské kategorie. 

  13,00  Start hlavního závodu 8 km 

  15,00  Vyhlášení vítězů hlavního závodu, TOMBOLA 

   

Účastníci odpovídají za svoji připravenost a zdravotní stav, zdravotní služba 
zajištěna, mládež do 15 let startuje se souhlasem rodičů.  


