
MODRÝ WERTH 2019 - 2. ročník 

 
 

krosový běh dne 7.4.2019 
 

Délka tratě:   5 km  

 

Trasa :    lesní okruh z Luhu nad Svatavou po modré značce do Hřebenů, dále kolem    

               hřebenského nádraží přes řeku Svatavu po modré do kopce a zpět do Luhu 
 

Start  :   canicross - 11:00 hod. na návsi v Luhu nad Svatavou 

              běh - 11:15 hod. na návsi v Luhu nad Svatavou 

              chůze bezprostředně po startu běhu 

              děti - od 11:20 hod. společně podle počtu účastníků 
 

Kategorie canicross:        pokud bude v kategorii počet účastníků pod 3, dojde ke sloučení kategorií - mix 

              muži bez ohledu na věk 

              ženy bez ohledu na věk 

              diplom a účastnický list 
 

Startovné : 30 Kč 
 

Kategorie běh:  

              muži do 39 let ( nar. 1980 a mladší) 

              muži od 40 let do 49 let (nar. 1979 až 1968) 

              muži od 50 let ( nar. 1969 a starší) 

              ženy do 34 let ( nar. 1985 a mladší) 

              ženy od 35 let ( nar. 1984 a starší) 

              diplom a účastnický list 
 

Startovné : 30 Kč 



Kategorie  děti:        350 m 

               chlapci ročník od do (dle počtu příchozích) 

               chlapci ročník od do (dle počtu příchozích) 

               dívky ročník od do (dle počtu příchozích) 

               dívky ročník od do (dle počtu příchozích) 

               diplom a čokoládová medaile 
 

Startovné :  zdarma 
 

Občerstvení: v místě startu - teplý čaj, voda, ovoce, domácí štrúdl, sušenky, čokoláda 
 

Přihláška: https://sport-josefov.webnode.cz/kontakt/ - jméno a příjmení, ročník narození, oddíl, kategorie 
 

Obecné informace 

 každý se zúčastňuje na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí s vědomím možného vzniku zranění nebo škody na majetku, za které 

nenese pořadatel odpovědnost 

 podpisem při registraci dává souhlas pořadateli se zveřejněním jména a fotografií (výsledky, medializace, FB a web Sport Josefov a 

obce Josefov). 

 vzhledem ke křížení trasy s železnicí je potřeba zachovat opatrnost 

 za osobu mladší 18 let odpovídají zákonní zástupci 

 během závodu i v prostoru startu musí být psi na vodítku 

 za pořadatele - Sport Josefov, z.s., Václav Mikeš, tel. 774 279 477 
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