
 

 

 Rozprava před startem. 

Start závodu je v 11:00 hodin na návsi u obecního úřadu.  
Po krátkém výběhu po místní komunikaci zatočíte na pravou stranu a obloukem po několika 
stech metrech zatočíte na levou stranu a vběhnete do lesního úseku (1) 

 

Po proběhnutí lesního úseku minete dětské hřiště a vběhnete na místní komunikaci. (2) 
Po této silnici oběhnete zástavbu RD a začnete pozvolným stoupáním (3) dobíhat na odbočku 
na krátký travnatý úsek (4), který vás navede na chodník podél silnice. 

  
Po chodníku seběhnete na náves, kde budete přebíhat hlavní silnici (5). Zde budou řídit 
dopravu pořadatelé. Přesto přebíhejte silnici se maximální pozorností. Provoz na silnici není 
nijak omezen kromě našich pořadatelů. 

 

Po přeběhu hlavní silnice pokračujete směrem ke sportovnímu areálu. Areál oběhnete po 
pravé straně po šotolinové cestě. Po krátkém stoupání doběhnete k vysílači mobilního 
operátora (6). 
  
Kolem stožáru budete pokračovat po lesní cestě, která se bude stáčet doprava. (7) 
Zavede vás na cestu vedoucí na hráz rybníku Mrhal. Hráz přeběhnete a po asfaltové cestě do 
velkého stoupání (8) doběhnete do obce Jivno kde je občerstvovačka (9). 

  
Pokračujete po asfaltové komunikaci k odbočce k prudšímu klesání (10). Seběhnete na polní 
a posléze na lesní cestu (11) a pokračujete po luční a lesní cestě (12), která vás dovede až 
k výběhu na šotolinovou cestu od Jivna (13). 

  
Po této cestě seběhnete až k samotě (14) kde prudce zahnete na polní cestu mírně do 
stoupání a doběhnete na začátek chatové kolonie, kterou proběhnete až k asfaltové cestě 
vedoucí na hráz rybníka (15) 

  
Seběhnete na hráz, proběhnete hráz a lesní cestou budete stoupat k parkovišti u hlavní 
silnice.(16) Přiběhnete na parkoviště u hlavní silnice, kterou budete přebíhat (17) zde budou 
opět pořadatelé.  
Poslední úsek závodu vede okolo RD do stoupání (18) a do cíle už seběhnete z mírného kopce, 
který jste hned po startu vybíhali. Jste v cíli. 
 

Po doběhnutí do cíle prosíme vrátit startovní číslo. 
 

Vyhlášeni budou tři nejlepší ve vypsaných kategoriích mužů i žen. 
Následně bude vyhlášen absolutní vítěz mužů i žen.  
 
 

 

Tuto část odtrhni a použij jako stravenku                    



 

 

 


