
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA 
 

spolek KLOVEL, ve spolupráci s Atletickým klubem Kokrhél 
pořádá dne 11. 5. 2019 běžecký a pěškoběžecký závod pro nejširší veřejnost pod názvem 

Bradlo Cup Veleboř 
 
 

 
Základní charakteristika závodu: 

 
- Motto : „Není důležité celou trasu uběhnout, stačí to Bradlo rychle obejít ……….“ 
- Trasa hlavního závodu (10 km) i doplňkového závodu (5 km) povede převážně po pevných lesních 

cestách v okolí Bradla. 
- Start (hromadným způsobem) i cíl závodu bude na hřišti nad palírnou ve Veleboři. 
- Start doplňkového závodu na 5 km bude ve 13:00, časový limit 90 min. 
- Start hlavního závodu na 10 km bude v 15:00, časový limit 150 min. 
- Každý účastník obdrží startovní číslo a bude mu změřen čas. 
- Na trase budou kontrolní a občerstvovací stanice. 
- Na trase bude zajištěna autodoprava pro případné „odpadlíky“. 
- Kategorie: Muži do 40 let, Muži nad 40 let, Ženy do 40 let, Ženy nad 40 let, pro obě tratě. 
- V cíli budou vyhlášeni a oceněni první tři běžci z každé kategorie a celkový vítěz. 
- Všichni účastníci závodu budou zařazeni do slosování o zvláštní cenu - tablet. 
- Pro účast v závodě je nutno se předem přihlásit odevzdáním vyplněné přihlášky (do 9. 5. 2019), 

registrovat se v den závodu a uhradit startovné. Cena startovného je 80Kč pro účastníky 15-59 
let, ostatní 40Kč. V případě dodatečného přihlášení v den závodu je cena 100Kč pro účastníky 15-
59 let, ostatní 40Kč. 

- Přihlášku je možno stáhnou na adrese www.bradlocup.klopinavelebor.cz. Na přihlášce jsou  
uvedeny podrobnější informace a pravidla závodu.  

- Registrace závodníků proběhne v den závodu, pro doplňkový závod na 5 km od 11:30 do 12:30, 
pro hlavní závod na 10 km od 13:00 do 14:30. 

- Závod je možno absolvovat i v doprovodu psa. Za psa plně ručí jeho majitel, případně průvodce. 
- Účast na vlastní nebezpečí. Závod se uskuteční za každého počasí 
- Nejlepší čas na trati 10km byl 36:22 v r. 2014, na 5km 22:23 v r. 2017. Poslední účastníci dorazili 

po 10km za 2:01:13 v r. 2013, na 5km trati po 1:20:47 v r. 2016. 
- Sledujte stránky BradloCupu 
 

www.bradlocup.klopinavelebor.cz 
admin@klopinavelebor.cz  

 
 

 
 
 


