SKI Police nad Metují,z.s.
klub běžeckého lyžování
ve spolupráci s městem Police nad Metují a podporou sponzorů, pochopením CHKO
Broumovsko, Lesů ČR a soukromých vlastníků pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“

pořádá 33. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HVĚZDU
MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2019
Velká cena východních Čech v bězích 2019
Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2019

SOBOTA 13. 7. 2019 VE 13 h
Prezentace od 12 h - radnice v Polici nad Metují
Startovné: 100,- Kč, mládež 0,Kategorie: děti, START ve 13 h
do 6 let
2013 a ml. cca
do 8 let
2011 a 2012 cca
do 10 let
2009 a 2010 cca
do 14 let
2005 až 2008cca

80 m
400 m
400 m
800 m

Hlavní závod - 8,7 km: START ve 14:30 h
junioři, juniorky do 19 let,
ženy, veteránky 35, 45, 55,
muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let
juniorky a muži nad 80 let mají trať dlouhou 5 km!!!
Trať:

dětské a žákovské kategorie poběží okruhy na náměstí a
poblíž, povrch dlažba, příp. asfalt.
Hlavní závod 8,9 km (5 km) převážně terén (jen cca 3,5 km
dlažba a asfalt), stoupání/klesání na +505/-271m.

Start:

Masarykovo náměstí v Polici nad Metují

Cíl:

hl. závodu - před chatou HVĚZDA v Broumovských stěnách

INFORMACE – BĚH NA HVĚZDU
Vyhlášení výsledků: mládežnických kategorií po doběhu na náměstí,
hlavního závodu po doběhu na Hvězdě. Finanční nebo věcné ceny pro
první tři v kategorii, finanční pro prvních pět v absolutním pořadí mužů i
žen, tombola.



Šatny na radnici, převoz svršků zajištěn osobním autem.
Za odložené cenné věci se neručí, je možno je uschovat u
organizátorů.



Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, doporučujeme
lékařskou prohlídku.
Přihlášením závodník souhlasí s uveřejněním poskytnutých údajů ve
startovní a výsledkové listině.




Účastí na závodu nebo návštěvou akce, závodník (divák) souhlasí s
tím, že může být předmětem fotografování.

Všichni účastníci Běhu na Hvězdu mají vstup ZDARMA do
jedinečného světového unikátu Muzea papírových modelů v Polici
nad Metují!
Ve spolupráci se spolkem Apeiron Vás na Hvězdě čeká hudební
překvapení.
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za jejich podporu.
Informace: Jarda Mazač, Tel: 605 901133, mail: jmaja@seznam.cz
Jan Pohl, tel: 608 476 058, mail: skipolice@seznam.cz

-

Točená zmrzlina Schreiber
Restaurace Sokolovna-Jana a Karel Křepelkovi
Ovoce-zelenina Suchomel
Mlýn Janderov Slatiňany

