
 

 

POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2016 

Propozice závodu číslo 3 

Název: 
Pelhřimovský běh s Poutníkem 

Datum: Pátek 29. dubna 2016 

Pořadatel: Běžec Vysočiny z.s. 

Ročník: 10 

Místo prezence 
a startu: 

Dům seniorů, Městské sady. 

GPS - 49°26'12.42"N, 15°13'28.725"E 

Tratě: Dospělí, dorost, žáci a žákyně 14 – 15 let: okruh 2,51 km – asfaltové cesty 
lesoparku s mírně členitým profilem. 

Žáci, žákyně 7 – 13 let: okruh 700 m – asfaltová cesta lesoparku bez převýšení. 

Chlapci, dívky do 6 let -  obrátková 200 m.  

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí 

Popis tratě: Hlavní okruh 2,51 km - Start a cíl je v úrovni hlavního vchodu domova seniorů. Po 60 
m na rozcestí začíná okruh, kde odbočíte vpravo. Pak po parkové cestě, podél 
břehu říčky Bělá, obíháte tuto část parku. Poté odbočíte vpravo na hlavní 
přístupovou cestu k domovu seniorů. Po 60 metrech odbočíte vlevo na cyklistickou 
stezku. Po ní stoupáte nad areál domova seniorů. Je to nejobtížnější část okruhu, 
kdy po 330 m překonáte výšku 20 m. Po této cyklistické stezce pokračujete po okraji 
lesoparku převážně v mírném klesání. Na konci této části podbíháte most silničního 
obchvatu města přes údolí říčky Bělá. Těsně za ním prudce, téměř do protisměru 
odbočujete vpravo a klesáte do údolí říčky. Zde vidíte areál čistící stanice 
splaškových vod. Po asfaltové cestě podél říčky se vracíte zpět k domovu seniorů, 
převážně ve velmi mírném stoupání. Na rohu domova přebíháte hlavní komunikaci 
do dalšího okruhu. Kdo má, předepsaný počet okruhů za sebou, zamíří vpravo do 
cíle. Celý okruh, až na počáteční část, má bezvadný nový asfaltový povrch.              
Viz plánek tratí. 

Kategorie: A18 – junioři 18 – 19 let 10,16 km 4x 2,51 

A20 – muži 20 – 29 let 10,16 km 4x 2,51 

A30 – muži 30 – 39 let 10,16 km 4x 2,51 

B40 – muži 40 – 49 let 10,16 km 4x 2,51 

B50 – muži 50 – 59 let 10,16 km 4x 2,51 

B60 – muži 60 - 69 let 10,16 km 4x 2,51 

B70 – muži nad 70 let 10,16 km 4x 2,51 

C18 – juniorky 18 – 19 let 5,14 km 2x 2,51 

C20 – ženy 20 – 34 let 5,14 km 2x 2,51 

C35 – ženy 35 – 44 let 5,14 km 2x 2,51 

C45 – ženy nad 45 let 5,14 km 2x 2,51 

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let 5,14 km 2x 2,51 

P1, P2 – příchozí muži, ženy nad 18 let 2,63 km 1x 2,51 

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let 2,63 km 1x 2,51 

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let 1,4 km 2x 0,7 

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let 1,4 km 2x 0,7 

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let 700 m 1x 0,7 

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let 200 m 2x 0,1 

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže 

Přihlášky: Internet: On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz 

V místě startu: 16:00 – 17:15 hod. (kat. Z3 – Z8 do 16:50 hod.) 

 Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2013 a méně) 

Šatny: Pro muže, ženy nejsou k dispozici. WC v domě seniorů. 

Startovné: 70 Kč - muži, junioři, ženy, juniorky 

Start: 17:00 hod. Z7, Z8   - chlapci, dívky 
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17:10 hod. Z3, Z4, Z5, Z6 – hromadně 

17:30 hod. A, B, C, D, Z1, Z2, P – hromadně 

Ceny: První tři v každé kategorii věcná cena dle možností pořadatele. Děti + medaile. 

Občerstvení: Zdarma dle možnosti pořadatele. 

Kontakt: Novák Bohumil: email novak.beh@seznam.cz, tel.: 731 480 914 

MUDr. Richter Michael: email michael.richter@centrum.cz, tel.: 731 691 385 

Přístup: Automobilem: K Domu seniorů v městských sadech je pro tento závod zákaz 
vjezdu všech vozidel. Možnost parkování: 

1. u tenisových kurtů (odbočit z ul. Humpolecká) GPS 49°26'11.626"N, 
15°13'37.336"E, - pěšky 150 m.  

2. za kostelem Sv. Víta na začátku Pražské ul. blízko centra GPS 
49°25'59.966"N, 15°13'21.568"E, pěšky 400 m. (s poplatkem) 

3. před obytným komplexem v ul. Sdružená nad Domem seniorů GPS 
49°26'10.55"N, 15°13'24.397"E, pěšky 450 m. 

Zajímavosti: Účast 2015: 145 - z toho 71 mužů a 21 žen. 

Vítězové: Vladimír Srb (Jihlava) 37:34 a Hana Polednová (Růžená) 24:41 

Po bří Vítů, se ujali pořadatelství manželé Richterovy za podpory Běžce Vysočiny, 
v jehož programu je zařazen od jeho druhého ročníku.  

Další informace: Historie závodu 
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