
Propozice XXII. ročníku silničního běhu  
 




 

pořádaného na počest vzniku samostatné Československé republiky 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hlavní pořadatel: Městský úřad Králův Dvůr 
 

Spolupořadatelé: Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr 

 Sbor dobrovolných hasičů Počaply   

 TJ Sokol Králův Dvůr 

 

 Mediální partner:  
 

 
 

Datum:  pátek 28. října 2022 

  start první kategorie v 10:00 hodin, hlavní závod ve 12:30 hodin 
 

Start:  starty všech kategorií se uskuteční v Králově Dvoře, 

  u budovy čp. 238, ulice Popelky Biliánové  
 

Cíl:  doběhy všech kategorií budou před bývalou restaurací  

  "U Kouckých" v Králově Dvoře 
 

Prezentace: bude otevřena v den startu od 8:30 hodin u budovy radnice 

  MěÚ, čp. 139. Uzávěrka přihlášek je vždy 15 minut před 

  startem příslušné kategorie. Přihlášky ke stažení na webu města !!! 
 

Startovné: pro všechny kategorie ZDARMA !!! 
 

Startují: přehled kategorií uveden v tabulce, kategorie se stejnou dobou startu 

startují společně, vyhodnocení bude provedeno dle kategorií 
 

kategorie ročník narození délka tratě čas startu 

A - žactvo 2016 – 2015 580 m 10:00 

B - žactvo 2014 – 2013 580 m 10:10 

C - žactvo 2012 – 2011 960 m 10:20 

D - žactvo 2010 – 2009 2250 m 10:45 

E - žactvo 2008 – 2007 2250 m 10:45 

F - dorosty 2006 – 2004 2250 m 10:45 

G - předškolní   2019 a mladší 100 m 11:10 

H - předškolní 2018 – 2017 200 m 11:15 

1. BLOK VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ (cca 11:45) 

kategorie ročník narození délka tratě čas startu 

M1 - muži 2003 – 1983 10 450 m 12:30 

M2 - muži 1982 – 1973 10 450 m 12:30 

M3 - muži 1972 – 1963 10 450 m 12:30 

M4 - muži 1962 a starší 10 450 m 12:30 

Z1 - ženy 2003 – 1983 10 450 m 12:30 

Z2 - ženy 1982 a starší 10 450 m 12:30 

2. BLOK VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ (cca 13:45) 

 

Šatny:   budou umístěny v požární zbrojnici, upřesnění při prezentaci 

 

Prohlášení:         závodníci startují na vlastní nebezpečí, při prezentaci se prokáží platnou 

lékařskou prohlídkou nebo vyplní formulář o svém zdravotním stavu, který 

obdrží při prezentaci (ke stažení také na webu města). 

 

Ceny:  za umístění na prvním místě získají závodníci ve všech kategoriích pohár,  

medaili a diplom, za umístění na druhém a třetím místě získají závodníci 

medaile a diplomy. 

Nejstarší závodník a závodnice, kteří dokončí závod, získají věcnou cenu. 

V případě překonání traťového rekordu získá závodník či závodnice 

finanční prémii 5.000,- Kč.  
 

 

Popis tratě:  v letošním roce se běží na původním okruhu, který měří 2050 m, 

je asfaltový a rovinatý, je veden po místních komunikacích v Králově 

Dvoře v okolí řeky Litavky. Při startu se běží 200 metrů náběh.  

Dětský okruh je veden okolo místního parku na náměstí Míru.   

 

Vítěz 2019:   Lukáš KRÝSL       (AC Domažlice)  35:37,9 min.      

  Andrea FRANTOVÁ   (LIDL)   43:00,1 min.   

 

Trať.rekord:   Milan KOCOUREK  (AK Kroměříž)     30:56 min.      2011 

  Jana KLIMEŠOVÁ  (USK Praha)    36:23 min.  2004 

 

Doprava:  po železnici trať č.170  Praha - Plzeň, zastávka Králův Dvůr  

  (na start 100 m), autem po dálnici D5, výjezd č. 22 nebo po  

  staré silnici č. II/605 Praha - Plzeň až na místo startu 

 

Informace:  Městský úřad Králův Dvůr, telefon 311 652 020 

  e-mail: mesto@kraluv-dvur.cz  www.kraluv-dvur.cz 

 
V Králově Dvoře – říjen 2022 
 

 

          Josef KARDOŠ 

            ředitel závodu 


