
Horolezecký oddíl Skaláci Česká Lípa, z. s. a AC Česká Lípa 
 pořádají 

 

 

34. ročník závodu „Okresní běžecké ligy 2018“ 
 

 
Termín konání: sobota 3.11.2018 
 
Sraz účastníků: Sosnová u České Lípy - Kulturní dům 
 
Registrace: 8:00 - 9:45 hod. (maraton, ½ maraton, žáci) 

9:45 - 11:00 hod. (desítka) 

 
Zahájení závodů: 10:30 hod. (maraton, ½ maraton) 

10:45 hod. (žáci, dorost) 

11:45 hod. (desítka) 

 
Trať: Okruh 10,5 km dlouhý mezi pískovcovými útvary, mírně zvlněným terénem, po lesních             

cestách, cca 500 m asfaltový povrch. Občerstvení po pěti kilometrech.  

muži – maraton – 42,195 km (4 okruhy 10,5 km) 

ženy – maraton – 42,195 km (4 okruhy 10,5 km) 

ženy a muži – ½ maraton – 21 km (2 okruhy 10,5 km) 

ženy a muži – desítka – 10,5 km (1 okruh) 

dorost – 4 km (2 okruhy 2 km) 

starší žáci – 2 km (1 okruh 2 km) 

mladší žáci – 800 m (2 okruhy 400 m) 

nejmladší žáci – 400 m (1 okruh 400 m) 

drobotina – 100 m 



Kategorie: muži 18 – 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let 

ženy 18 – 34 let, 35 let a starší 

ČHS maraton (muži a ženy bez rozdílu věku) 

dorost 16 – 17 let (nar. 2001-2002) 

starší žáci 14 – 15 let (nar. 2003-2004) 

mladší žáci 12 – 13 let (nar. 2005-2006) 

nejmladší žáci I 10 – 11 let (nar. 2007-2008) 

nejmladší žáci II 8 – 9 let (nar. 2009-2010) 

drobotina 7 let a mladší (nar. 2011 a mladší) 

* u dětských kategorií (drobotina, nejmladší žáci I a II, mladší žáci, starší žáci a 

dorost) budou vyhlašováni vítězní chlapci a dívky zvlášť.   

 
Startovné:  

Maraton a ½ maraton 
175,- Kč registrace online a platba předem nejpozději do 29. 10. 2018  

250,- Kč na místě v den závodu  

150,- Kč horolezci maraton, při registraci musí předložit platný průkaz ČHS, 

nebo jiné organizace UIAA 

 
Ostatní kategorie 
150,- Kč desítka 

20,- Kč žáci, dorost, drobotina 

 
Vyhlášení výsledků:  

12:00 hod - žáci, dorost, drobotina 

13:00 hod - ½ maraton  

13:30 hod - desítka 

14:30 hod - maraton muži (18-39 let a 40-49 let) 

15:00 hod - maraton ženy a horolezci  

15:30 hod - maraton muži ostatní kategorie  

 
Kontaktní email: hoskalaci@gmail.com 
Více informací a přihlášení do závodu: www.krosmaraton.unas.cz 
Facebook: Horolezecký krosmaraton 
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