
Sportovní klub  Kardašova Řečice Vás zve na 

  

1100..  rrooččnnííkk  bběěžžeecckkééhhoo  zzáávvoodduu 

ZZáávvoodd  jjee  zzáárroovveeňň  vvyyhhllááššeenn  jjaakkoo  mmiissttrroovvssttvvíí  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee 

        
BBěěžžeecckkýý  zzáávvoodd  nnaa  ttrraattíícchh  2211,,11  kkmm  nneebboo  1100,,55  kkmm.. 

  

 

Čas a místo konání: středa 28. 9. 2022  náměstí J. Hrubého  Start:  1400 hod.   
 

Délka tratě:   21,1 km nebo 10,5 km   běží se na certifikované trati  Kategorie: viz PROPOZICE 

             
 

Startovné: 300,- Kč při platbě na účet 2500821234/ 2010 do 27.9. včetně;  na místě: 500,- Kč. 
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům, domácí závodníci  startovné : 50,- Kč. 
 

Přihlášky pouze on-line https://raceregister.cz/pulmaratonkr2022/ do úterý 27.9. 18:00 !  

https://raceregister.cz/pulmaratonkr2022/


 

14:00 hod 

Muži 18 – 39 let  

21,0975 km 

M1 

Muži 40 – 49 let  M2 

Muži 50 – 59 let  M3 

Muži 60 a více  M4 

Ženy 18 – 39 let  Z1 

Ženy 40 – 49 let  Z2 

Ženy 50 – 59 let  Z3 

Ženy 60 a více  Z4 

 

Podmínky účasti: Jedná se o veřejně přístupný závod. Každý startuje na vlastní nebezpečí a s vlastní 

odpovědností za svůj zdravotní stav. Za odložené věci pořadatel neručí.  

Vyzvednutí startovních čísel v místě startu od 12:30  

 

Technické zajištění: Trať je značená, certifikovaná a na důležitých křižovatkách jsou pořadatelé. 

 

Občerstvení: v průběhu závodu a po bezprostředním skončení voda, cola, ovoce.  

Po závodu občerstvení pro všechny. 

 

 

Závod  na 10,5 km bude vyhlášen pouze v kategorii muži/ženy bez věkových kategorií. 

 

 

 



 

Podmínky registrace závodníků a závodnic do Mistrovství Jihočeského kraje v půlmaratónu: 

Účastník závodu, který chce být hodnocen v rámci Krajského mistrovství, musí být registrován 

dle podmínek Jihočeského atletického svazu v některém atletickém oddílu Jihočeského kraje. Závodí 

se podle pravidel Jihočeského krajského atletického svazu. Název atletického oddílu uveďte prosím do 

přihlášky.  

 

 

Ceny: Jihočeský klub maratónců, z.s. dotuje finanční odměnou 

pro závodníky hodnocené v MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE mužů a žen  

 

1. místo 2500,-Kč 

2. místo 1500,-Kč  

3. místo 1000,-Kč, a to stejně pro ženy i muže.  

 

Pro hodnocení mistrovství musí nastoupit minimálně tři atleti ze dvou oddílů.  


