
 
 

 

 

 

 

 

Finálový závod Běžecké ligy 2014 
 

 

 

32. ročník 

Karlovarského krosu 
 

 

 

Datum:   sobota 22. listopadu 2014 

 

Místo závodu: Karlovy Vary 

Stará Role - staré hřiště – Rolavská ulice (za konečnou MHD č. 3, 15, 

přejít můstek přes koleje, kolem Policie ČR, poté doleva ulicí 

Rolavskou cca 1,2 km na start (bude značeno fáborky) , pozor 

prezentace není na místě startu 
 

Prezentace:   dětských kategorií od 9,15 hodin do 9,45 hodin  

hlavního závodu od 9,15 hodin do 11,00 hodin 

v budově na dětském dopravním hřišti, hned vedle Policie ČR na 

začátku ulice Rolavská, na start závodu je to cca 1 km (možnost 

přejet autem)  
 

Startovné:   pidižvíci, žactvo 30,- Kč   ostatní 50,- Kč 

 

 

 

 



ČASOVÝ  PROGRAM  /tratě a kategorie/ :    

 

Pidižvíci   09 a mladší   60m  10,30  

Mladší předžactvo 07-08   250 m   10,40   

Předžactvo  05-06    500 m   10,50 

Starší předžactvo 03-04   1000m  11,00  

Mladší žactvo 01-02   1000m  11,10   

Starší žactvo  99-00   2 000 m 11,10 

Muži A  do r. 1975  6 000 m 11,30   

Muži B  74-65   6 000 m 11,30  

Muži C  64-55   6 000 m  11,30   

Muži D  54 a starší  6 000 m 11,30    

Ženy A  do r. 80/včetně/ 6 000 m 11,30 

Ženy B  79 a starší   6 000 m 11,30 

Junioři/rky/  95-98   6 000 m 11,30  
 

Pro zařazení závodníků do kategorie je rozhodující rok narození !!!!  
 

V žákovských kategorií startují / podle počtu přihlášených/ vždy nejdříve dívky . 

Starty mládežnických kategorií budou následovat postupně za sebou, časy jsou orientační /ale 

vyzkoušené/  

            

Ceny: vítězové všech kategorií pohár ,  1.-3.místo medaile, 1. – 3. místo v hlavním závodě 

v celkovém pořadí finanční odměny, věcné ceny pro mládežnické kategorie dle možností 

pořadatele, prvních 10 pidižvíků medaile 

 

Vyhlášení: žákovské kategorie v průběhu hlavního závodu /cca ve 12 hodin/, hlavní závod ve 

13. hodin, vše v místě prezentace /dopravní hřiště/. 

 

Po závodě je možné se přesunout opět zpět do budovy na dopravním hřišti, možnost 

převlečení – šatna pro závodníky 

 

Pořadatel:  TRIATLET Karlovy Vary – ředitel závodu Oldřich Dvořák, informace tel: 

736 650 327, e-mail: dvorak.reposport@seznam.cz ,www.triatletkv.cz    

            

  

 

 

Karlovarský kros je zároveň  finálový /poslední/ závod 

Běžecké ligy 2014, včetně vyhlášení. Po závodě proběhne 

v budově DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ ve Staré Roli společné 

zakončení sezony, volná zábava. 
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