
Atletika Klatovy společně s městem Klatovy Vás 
zvou na 

11. ročník Běhu klatovskou 
Hůrkou 

Závod je součástí: 
- Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu 2022 
- Okresního seriálu běhů mimo dráhu – Ešus liga 
 

Pořádá: Atletika Klatovy  

Partneři závodu: město Klatovy a Plzeňský krajský atletický svaz 

Datum: sobota 8. října 2022 

Místo: Klatovy - atletický stadion Pod Hůrkou 

Startér závodu: Vlastimil Zwiefelhofer       Hlavní rozhodčí: Václav Šelmát 

Ředitel závodu: Tomáš Görner (tel.605 483 686) 

Přihlášky: do pátku 7. října 20:00 přes přihlašovací formulář na 

www.atletikaklatovy.cz se jménem a příjmením závodníka, rokem narození a 

oddílem za který startuje. Přihlásit je možné rovněž na místě nejdéle do 30 min. 

před startem příslušné kategorie. 

Popis tratě: trať je okruhová, smíšený povrch, start a doběh přímo na stadionu 

Startovné: pro všechny kategorie 50 Kč  

 

Věkové kategorie                           ročník narození   délky tratí       start 

Ti nejmenší (hoši/dívky)*  2017 a mladší     <100 yardů     10:00 hod. 
* Závodníci v tomto běhu nebudou započteni do Běžeckého poháru mládeže PK  
Přípravka nejml.(hoši/dívky)**  2015/2016  300m           10:10 hod.    
**v této kategorii mohou závodit i mladší děti, které chtějí být hodnoceny v Běžeckém poháru mládeže PK     
Přípravka mladší (hoši/dívky)  2013/ 2014  600m        10:20 hod. 

Přípravka starší (hoši/dívky)  2011/ 2012  900m        10.30 hod. 

mladší žákyně/mladší žáci  2009/ 2010   2100m         10.50 hod.  

starší žákyně/starší žáci   2007/ 2008   2100m         11.10 hod.  

dorostenky      2005/ 2006   2100m         11.10 hod. 

dorostenci     2005/ 2006  3800m 11.10 hod. 

Vyhlášení výsledků kategorií přípravky nejml. až dorost           11.30 hod.                                    

ženy do 34 let /35-44/45+  2004 a starší   5400m   12.30 hod. 

muži do 39/40-49/50-59/60-69/70+   2004 a starší  5400m 12.30 hod.   

Vyhlášení výsledků dospělí – do 22 minut po doběhu posledního závodníka                                                                             

Informace: www.atletikaklatovy.cz www.esusliga.webnode.cz    

www.pkas.cz   www.pro-sport.cz 
- Občerstvení závodníků na stadionu zajištěno 

- Šatny v pro závodníky v areálu stadionu 

- Start i cíl závodu bude přímo na atletickém stadionu 
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