
  

  

SKI Team Herálec a Tělovýchovná jednota SOKOL Herálec  
pod patronátem obce Herálec 

R O Z P I S 

39. ročníku „L e s n í h o    b ě h u“ 

 

Pořadatel:   TJ Sokol Herálec a SKI Team Herálec – lyžaři 

Datum konání:  neděle 9. října 2022 

Místo:   Herálec pod Žákovou horou – v Hati u lesa 
 

Kategorie a tratě: 
1.      dívky předškolní ročník  2017 a mladší     100 m 

2.      chlapci předškolní   2017 a mladší    100 m  

3.     dívky prvňáci    2015/2016    300 m 

4.         chlapci prvňáci   2015/2016    300 m 

5.      žákyně nejmladší   2013/2014    600 m 

6.       žáci nejmladší    2013/2014        1 km 

7.     žákyně mladší    2011/2012        1 km 

8.        žáci mladší    2011/2012        2 km 

9.      žákyně starší    2009/2010        2 km 

10.     žáci starší    2009/2010        3 km 

11.     dorostenky mladší   2007/2008        3 km 

12.       dorostenky starší   2005/2006        3 km 

13.   ml. dorostenci    2007/2008        4 km 

14.       st. dorostenci    2005/2006        4 km 

15.  ženy a juniorky   2004/1984         4 km 

16.  ženy B     1983 a starší    4 km 

17.  muži a junioři    2004/1984        8 km 

18. muži veteráni    1983 a starší        8 km 

 
Přihlášky:   e-mailem do 8.10.2022, nebo v místě startu do 13,30 hodin 

Výdej čísel:   v místě startu při přihlášení 

Startovné:     předškolní, prvňáci a domácí zdarma 

                       žactvo a dorost 20,- Kč 

                       dospělí 50,- Kč 

Pořad závodu:   start první kategorie ve 14,00 hod., další kategorie v pořadí dle 

rozpisu,  starty hromadné 

Předpis:   startují všichni přihlášení závodníci 

pořadatelé si vyhrazují právo spojit start kategorií se stejnou délkou 

tratí, použití obuvi s hřeby není povoleno, 

Ceny:  první tři závodníci v kategorii obdrží diplomy a upomínkové ceny. 

Různé:   v místě startu nejsou šatny, opatření dle aktuální situace COVID-19, 

závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí 

informace: sekretář závodu tel. 607 55 60 00,  

email: ski.team.heralec@centrum.cz 

 

Upozornění: Na případné zrušení závodu kvůli Covid-19 Vás upozorníme e-mailem. Akce 

se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to i Vaše lesy, chovejte se k nim 

ohleduplně.  

 
Stanislav Suchý ml.        Teplý Zdeněk             Gregor Zdeněk           Trávníček Matěj  

předseda TJ Sokol      předseda SKI Team           starosta obce            sekretář závodu 

            ředitel závodu  
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