
Roštejnské stráně 
Desátý ročník crossu pořádaného TJ Orel Telč

Datum: neděle 2. 10. 2022

Místo: na Ranči, Telč 
viz. mapka na druhé straně nebo https://mapy.cz/s/hahagupaka

Prezence závodníku a štafet rodin:
od 12:30 do 13:20 v místě startu

 
Start prvních závodů: 13:30

Startovné: Dospělí od 18 do 65 let: 30 Kč členi Orla, 50 Kč ostatní
                   Děti, mládež a senioři: zdarma

Štafeta rodin: zdarma

Informace: David Kovář, tel: 602661023, mail: kowy@centrum.cz 
http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane

Kategorie:
50 m benjamínci (dívky a chlapci zvlášť) 2017 a mladší
200 m atletická školka (dívky a chlapci zvlášť) 2015 – 2016
200 m přípravka dívky 2013 – 2014
600 m přípravka chlapci 2013 – 2014 
600 m nejmladší žákyně 2011 – 2012
1500m nejmladší žáci 2011 – 2012
1500m mladší žákyně 2009 – 2010
2500m mladší žáci 2009 – 2010
2500m starší žákyně 2007 – 2008
2500m starší žáci 2007 – 2008
2500m dorostenky 2005 – 2006
1500m lidový běh
4000m dorostenci 2005 – 2006
4000m juniorky 2003 – 2004
7000m junioři 2003 – 2004
7000m muži A 1983 – 2002
7000m muži B 1973 – 1982
4000m muži C 1963 – 1972
4000m muži D 1953 – 1962
4000m muži E 1952 a starší
4000m ženy A 1988 – 2002
2500m ženy B 1978 – 1987
2500m ženy C 1977 a starší

Štafeta rodin (muž, žena a dítě do 12 let – rodinní 
příslušníci)

Ceny: medaile, diplom a věcné ceny pro první 3 v kategorii

https://mapy.cz/s/hahagupaka
http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane
mailto:kowy@centrum.cz


speciální cena pro nejmladšího a nejstaršího běžce
v lidovém běhu budou vyhodnoceny zvlášť ženy a muži

Pravidla:
• Každý závodník startuje na vlastní nebezpeční a odpovídá za svůj zdravotní stav.
• V dětských kategoriích nese za děti odpovědnost zákonný zástupce.
• Sportovec může běžet měřený závod pouze v jedné kategorii a to buď ve své, nebo 

s vyšší obtížností (mimo soutěž může absolvovat i další běhy a bude mu změřen 
čas)

• Sportovec, který se účastní některého ze soutěžních běhů se již nemůže účastnit 
Lidového běhu (může ho absolvovat, ale jeho výsledek nebude počítán do 
pořadí).

• Rodinný běh je 3členná štafeta určená pouze pro rodiny. Může být sestavena z 
libovolných 3 členů rodiny, jeden z nich ale musí mít do 12 let. Pořadí v rodinné 
štafetě není nijak určeno.

Občerstvení: v restauraci na Ranči

Příjezd k tratím:

Poděkování:
Akce vznikla za podpory organizace Orel, Města Telč, Kraje Vysočina a místních 
sponzorů.


