
 

Vrchaři Vrchlabí Vás zvou na sedmý ročník závodu v běhu do vrchu 

BĚH 

Vrchlabí – Strážné 

 

8. 5. 2022 

Start: 10:00 

 
Závod je zařazen do Českého poháru v běhu do vrchu a zároveň je krajským 

přeborem Královéhradeckého kraje v běhu do vrchu mužů a žen. 

 

Základní informace 

Start: Kulturní dům Střelnice (restaurace Švejk) Vrchlabí 

Cíl: Strážné - parkoviště 

Délka tratě: 6 800 metrů 

Převýšení: +432 / -113 metrů 

Povrch tratě: 80 % zpevněné lesní a polní cesty, 20 % asfalt 

 

Přihlášky 

Na email beh.vrchlabi.strazne@seznam.cz – uzávěrka 7. 5. 2022 ve 20:00 nebo v den závodu 

na místě. Platí se až při prezentaci v den závodu. 

Startovné: předem přihlášení 100 Kč; registrace na místě v den závodu 150 Kč. 

Přihlášky do krajského přeboru Královéhradeckého kraje na webové stránce ČAS: 

https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2022-05-08 od 25.4.2022 do 6.5.2022 18:00 nebo v den 

závodu. Pro zařazení do krajského přeboru musí být závodník registrován v oddíle vedeném u ČAS. 

Kategorie krajského přeboru Královéhradeckého kraje: Muži 1932 – 2002; Ženy 1932 - 2002 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

 

https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2022-05-08


 

 

Program 

8:00 – 9:40  prezentace v salonku kulturního domu Střelnice 

9:50   odvoz batohů do prostoru cíle 

10:00   stručný výklad tratě a start závodu 

12:30  vyhlášení výsledků v zahradní restauraci 

 

Kategorie dle roku narození 

Junioři 2003 a mladší   Juniorky 2003 a mladší 

Muži A 2002 – 1983   Ženy A 2002 – 1988 

Muži B 1982 – 1973   Ženy B 1987 – 1978 

Muži C 1972 – 1963   Ženy C 1977 – 1968 

Muži D 1962 – 1953   Ženy D 1967 a starší 

Muži E 1952 a starší 

 

Vyhlášení vítězů 

První tři v jednotlivých kategoriích budou odměněni věcnou cenou. Dále budou oceněni 

absolutní vítězové v kategorii mužů i žen bez rozdílu věku. Všichni závodníci obdrží patřičný 

počet bodů do ČP v běhu do vrchu dle platných podmínek, více na: Maratonstav Český pohár 

v běhu do vrchu 

 

Další informace 

Parkování vyhrazeno v prostoru startu zdarma pro účastníky i doprovod. 

Svoz závodníků z cíle do prostoru startu nebude zajištěn. Pro cestu zpět doporučujeme využít 

žlutou turistickou cestu, případně můžete využít svůj doprovod, který může na Strážné vyjet 

vlastním autem.   

Trať bude vyznačena fáborky, na křižovatkách budou stát pořadatelé. 

Kilometry zbývající do cíle budou vyznačeny. 

Občerstvení v cíli zajištěno. Po závodě bude v zahradní restauraci možnost využít 

občerstvení v restauraci Švejk.  

Z důvodu nařízení KRNAP je pro letošní ročník stanoven limit 100 startujících. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude individuální intervalový start namísto 

hromadného. Aktuality můžete najít na www.vrchlabi-strazne.cz nebo na facebookové 

události Běh Vrchlabí – Strážné 2022.  

 

Kontakt na pořadatele: Ing. Hana Klampflová, tel: +420 607 201 388  

https://vrchy.maratonstav.cz/
https://vrchy.maratonstav.cz/
http://www.vrchlabi-strazne.cz/
https://www.facebook.com/events/1618348765200860/

