
PROPOZICE 
 
 
 
 
 
 

KŘÍŽOVÁ DESÍTKA 2018 
 
Pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rady           
města Hradec Králové 

Popis akce: Krásná a rychlá trasa uprostřed městských lesů na 5 a 10 km. Rovinatý 
asfaltový povrch nabádá ke svižnému tempu a tvar trasy do kříže zaručuje neustálý 
kontakt s čelem závodu! Součástí celé akce jsou také tradiční dětské závody. 
Centrum celé akce se nachází v těsné blízkosti Lesního hřbitova v Hradci Králové. 
Nebude chybět ani doprovodný program. Více informací naleznete na 
www.sportvisio.cz 
 

Ročník: 6. 

Termín: sobota 31. 3. 2018 

Pořadatel: Sportvisio z.s. 

Místo: Hradec Králové, Lesní hřbitov  www.mapy.cz/s/1fbMS 

Start hlavního závodu: 12:30 h 

Trasa: rovinatá, asfaltová v lese 

Mapa: www.sportvisio.cz 

Měření a výsledky závodu: měřeno pomocí čipů (www.sport-base.cz) 

Registrace:  online na  www.sportvisio.cz pouze do úterý 27. 3. 2018 do 22:00 h. V              

případě volných kapacit i na místě. 

Registrace a prezence: centrum závodu sobota 31. 3. 2018 (7:30 – 11:00 h) 

Šatny, úschovna: centrum závodu 

Parkoviště: Lesní hřbitov, Hradec Králové www.mapy.cz/s/1aD5o 

Ceny a odměny: věcné ceny od sponzorů a partnerů závodu 

Kapacita závodu: :  700 běžců  

Rekord závodu na 10 km: 

● Muži: Gaisl Luboš (2017) 0:31:54 h 
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● Ženy: Stránská Adéla (2016) 0:36:22.6 h 

Kategorie: rozhodující je věk v roce závodu 

1. JEDNOTLIVCI - hlavní závod 10 km 

M18+ / 
Z18+ 

2000 - 1989    18 - 29 let 

M30+ / 
Z30+ 

1988 - 1979   30 - 39 let 

M40+ / 
Z40+ 

1978 – 1969  40 - 49 let 

M50+ / 
Z50+ 

1968 – 1959  50 - 59 let 

M60+ 1958 a starší 60 a více   
let 

 

2. JEDNOTLIVCI - doplňkový závod 5 km 

M/Z Muži / Ženy 2000 a starší  18 a více let 

JM/JZ Junioři / Juniorky 2003 - 
2001 

 15 - 17 let 

 
3. DĚTSKÉ ZÁVODY 

CH1/D1 2014 a mladší   4 roky a ml. 

CH2/D2 2013 - 2012   5 - 6 let 

CH3/D3 2011 - 2010          7 - 8 let 

CH4/D4 2009 - 2008          9 - 10 let 

CH5/D5 2007 - 2006      11 - 12 let 

CH6/D6 2005 - 2004        13 - 14 let 

 
 

PROGRAM ZÁVODU 

8:00 - 9:30  Prezence na dětské závody  
 



8:00 - 11:30  Prezence k hlavnímu závodu 
 
10:15  Start dětských závodů (v pořadí od nejmladších) 
 
11:30  Vyhlášení dětských závodů 
  
12:30  Start hlavního závodu na 10 km 
  
12:45  Start doplňkového závodu na 5 km 
  
14:00  Vyhlášení  
  
9:30 - 14:00  Doprovodné akce pro děti 
 
 
 
 
 

Více informací naleznete na www.sportvisio.cz 

 

 

 

 

 

 

 


