35. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA
Současně: Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorek a juniorů v běhu do
vrchu pro rok 2019,
kvalifikace na ME v běhu do vrchu,
veřejný závod
Datum:
Starty:
Cíl:
Délka:
Převýšení:

sobota 25. 5. 2019 ve 12:00 hod
mužů a žen na kolonádě, start juniorů a juniorek na spodní stanici lanovky
horní stanice lanovky na Černé hoře
muži, ženy – 11 410 m
junioři a juniorky – 5 250 m
muži, ženy - 650 metrů
junioři, juniorky – 550 metrů

Ředitel závodu:

Karel Šklíba
Puškinova 961, 542 32 Úpice, tel.:+420 602 152 296

Hlav. rozhodčí:

Mirko Jiránek
Komenského 661, 542 32 Úpice

Kancelář závodu:

Městský úřad v Janských Lázních, ¨
Čtvrtek: 14:00 – 20:00 hod
Pátek: 10:00 – 20:00 hod
Sobota 7:00-10:00 hod

Šatny:

v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních, svršky budou převezeny do cíle.
Na Černou horu nesmí žádné soukromé vozidlo.
Doprava závodníků zpět bude zajištěna lanovkou.
Po závodě bude k dispozici bazén Obchodní akademie.

Startovné:

100,-- Kč pro veřejný běh
Vyhlášení výsledků závodu s dekorováním vítězů v 16:00 hodin
na Kolonádě v Janských Lázních.

Finanční prémie
Celkové pořadí:

Junioři, juniorky – 1000-800-500
Muži, ženy – 1500-1000-800

Doprovodný program v Janských Lázních
Pod záštitou pana hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána
Pátek 24. 5. 2019
14:30hod – představení opery Prodaná nevěsta v podání Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek z Úpice
17:00hod – koncert městské hudby Úpice
18:00hod – nástupní průvod a zahajovací ceremoniál MEvet

Sobota 25. 5. 2019
8:30 – 10:00 hod – pochod po trase závodu
Tento pochod je určen pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, co trať závodu obnáší, v cíli všechny čeká bohaté
občerstvení, cesta zpět lanovkou a odpolední nudl-party včetně piva Krakonoš. Startovné 50,-Kč nebo 2 EURa.
10:00hod – Běh kolonádou na 1km. Tradiční závod pro vozíčkáře, hendikepované, děti i starší, kteří se chtějí
proběhnout v krásné atmosféře MEvet. Startovné 20Kč nebo 1 EURo. V ceně lístek na nudl-party.
13:30 – 15:30hod – nuld - party před penzionem Arnika
15:00hod – promenádní koncert
16:00hod – vyhlášení MČR
16:15hod – koncert
16:30hod – vyhlášení vítězů MEvet. a závěrečný ceremoniál

