
 

 

 

Vrchaři Vrchlabí Vás zvou na šestý ročník závodu v běhu do vrchu 

Vrchlabí – Strážné 

Píďův běh 

 
9. 5. 2021 

Začátek: 10:00 
(individuální start s minutovým rozestupem mezi závodníky) 

Závod je zařazen do Českého poháru v běhu do vrchu 

 

Základní informace 

Start: Kulturní dům Střelnice (restaurace Švejk) Vrchlabí 

Cíl: Strážné - parkoviště 

Délka tratě: 6 800 metrů 

Převýšení: +432 / -113 metrů 

Povrch tratě: 80 % zpevněné lesní a polní cesty, 20 % asfalt 

 

Přihlášky 

Na email hanaklampflova@seznam.cz – uzávěrka 7. 5. 2021 ve 20:00 nebo v den závodu na 

místě.  

Startovné je letos dobrovolné. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

 



 

 

 

 

Kategorie dle roku narození 

Junioři 2002 a mladší   Juniorky 2002 a mladší 

Muži A 2001 – 1982   Ženy A 2001 – 1987 

Muži B 1981 – 1972   Ženy B 1986 – 1977 

Muži C 1971 – 1962   Ženy C 1976 – 1967 

Muži D 1961 – 1952   Ženy D 1966 a starší 

Muži E 1951 a starší 

 

Vyhlášení vítězů 

Vítězové jednotlivých kategoriích budou odměněni poukázkou k nákupu do obchodu 

s outdoorovým vybavením Namche nebo do restaurace Švejk ve Vrchlabí. Ceny budou 

zasílány poštou.  

 

Další informace 

Parkování vyhrazeno v prostoru startu zdarma pro účastníky i doprovod. 

Svoz závodníků z cíle do prostoru startu nebude zajištěn. Pro cestu zpět doporučujeme využít 

žlutou turistickou cestu, případně můžete využít svůj doprovod, který může na Strážné vyjet 

vlastním autem.   

Trať je vyznačena fáborky, na křižovatkách budou stát pořadatelé. 

Kilometry zbývající do cíle budou vyznačeny. 

V cíli bude připravena voda, šťáva, jablka a sušenky. Pozávodní program včetně slavnostního 

vyhlášení vítězů letos nebude.  

 

Letošní ročník bude netradiční, startovat bude každý závodník zvlášť. První závodník 

vyběhne přesně v 10:00 a další budou vybíhat v minutovém intervalu.  

Prosíme o přihlášky předem na email hanaklampflova@seznam.cz. V sobotu 8. 5. 2021 všem 

přihlášeným závodníkům pošleme startovní listinu s přesnými časy startu.  

 

Kontakt na pořadatele: Ing. Hana Klampflová, tel: 607 201 388  

mailto:hanaklampflova@seznam.cz

