
Propozice MilešovKa(p) 2021 – 17.ročník 
 

Základní údaje: 
 

Termín: 28.9.2021 (úterý – svátek sv. Václava) 

Start: od Pravřídla „Prasátko“ – lázně Beethoven 

               start A v 9:30, start B v 11:00 

Kategorie:  M – muži do 39 let; V – veteráni 40–54 let; S – senioři od 55 let 

              Z – ženy do 39 let; ZV – ženy veteránky od 40 let 

              J – mládež do 18 let (ročník 2003 a mladší)  

              D – družstva (3členná z kategorií jednotlivců – musí být smíšené) 

Trať: vzdálenost 17,5 km, převýšení 846 m, povrch -  asfalt, turistická pěšina, polní, lesní cesta  

značení tratě dle Klubu českých turistů – červená a modrá značka 
 

 

Přihlášky: on-line registrace na www.sportt.cz 

Družstva přihlásit na mail richtermar@seznam.cz do 26.9., nebo v den závodu před prvním startem. 
 

 

Startovné: 

s tričkem :           550,-Kč    UZÁVĚRKA 31.8.2020 včetně PLATBY !!!  

bez trička :          250,-Kč    UZÁVĚRKA 23.9.2020 

Mládež do 18 let  

s tričkem             450,-Kč   UZÁVĚRKA 31.8.2020 včetně PLATBY !!! 

bez trička :          150,-Kč   UZÁVĚRKA 23.9.2020 

 

Platba v den závodu: 350,-Kč  (bez trička) 

 

STARTOVNÉ SE NEVRACÍ ! 

 

Prezentace: od 8:00, startovní číslo i čip se v cíli vrací ! 

 

Odvoz zavazadel: odjezd auta vždy 15 minut před každým startem  

 

V cíli: po odevzdání startovního čísla a čipu – jídlo, nápoj, pamětní tričko, v případě 3., 6., 9., 12. 

nebo 15. účasti odznak. 

 

Vyhlášení vítězů: do 14:00 na vrcholu Milešovky 
 

Ceny a ocenění:  

Prvním pěti v kategorii diplom a prvním třem medaile. Družstva do třetího místa. Absolutní vítěz a 

vítězka. Nejmladší a nejstarší účastník. Prémie – vrchař, vrchařka (nejrychlejší z Černčic na 

Milešovku). Nejrychlejší Václav. Plakety za pět, deset a patnáct účastí v řadě. 

Zápisník účastníka – doplnění či vystavení nového zajišťuje Jan Macoun v restauraci na Milešovce. 

 

Autobus pro návrat do Teplic: odjezd v 15:30 z Černčic – z místa druhé občerstvovačky 

 

 

Pořadatel akce:      oddíl SPONA Teplice při AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka p.s. 

                                  Doubravka č. p. 104; 415 04 Teplice 4; IČO: 66090806 
 

Kontaktní osoby:     Martin Richter – tel.: 606 113 733; e-mail: richtermar@seznam.cz  

                                  Pavel Majer – tel.: 605 422 521; e-mail: 605majer@seznam.cz  

 

Vše na: www.sponateplice.cz 
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