
KUBÁTECKÝ BĚH 2020 

3. ročník běhu do vrchu na jeden z nejvyšších vrcholů  

Železných hor Kubátka  

Závod je součástí seriálu ŽELEZNOHORSKÝ  POHÁR. 

Datum: sobota 8. 2. 2020 

Místo: Maleč – fotbalové hřiště 

GPS: 49°46'20.7"N 15°40'18.1"E 

Pořadatel 

Pořadatel: TJ Sokol Maleč 

Ředitel závodu: Leoš Pradáč 

Email: pradac.leos@seznam.cz  

Mobil: +420 776 553 936 

Závod 

Přihlášky: online na http://www.sport-aktiv.cz do 6. 2. 2020 do 24:00 hod, nebo na místě v den 

závodu od 11:30 do 12:40 

Startovné: Klasik: 100 Kč  - pro předem přihlášené 

              150 Kč  - při prezentaci v den startu. 

Speciál:  ZDARMA – závodníci s trvalým pobytem v Malči 

Kancelář 

závodu: 

klubovna na hřišti 

Start: hromadný 13:00 – Maleč – fotbalové hřiště 

Cíl: Nohavice – kraj lesa (620 m. n. m.) 

Ceny: Věcné (pro prvních pět v kategorii), upomínkové dle možnosti pořadatele 

Prémie: (asi po 1 km) u Kapličky 

Různé: Pořadatelé zajistí pro zájemce převoz suchého oblečení do cíle. Zde se mohou všichni 

závodníci občerstvit pravým nefalšovaným malečským čajem. Doprava zpět do prostoru 

startu a vyhlášení výsledků po vlastní ose.  

V místě startu je pro všechny přítomné zajištěno občerstvení (klobásky a hovězí gulášek). 

Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat Pravidla silničního 

provozu a podmínky ochrany přírody při pohybu ve volném terénu. Pořadatel neručí za 

škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené a účastníci odpovídají za svou zdravotní 

způsobilost. 

Kategorie a tratě 

Trať: Délka tratě 4,7 km s převýšením cca 250 m převážně terénem - polní, lesní cesty, pěšiny, necesty. 
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Kategorie 

Dorostenky a Dorostenci 18 let a ml. 2002 a ml. mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce 

Ženy 19 - 34 let 2001 - 1986   

Ženy 35 a více let 1985 a st.   

Muži 19 - 39 let 2001 - 1981   

Muži 40 - 49 let 1980 - 1971   

Muži 50 - 59 let 1970 - 1961   

Muži 60 a více let 1960 a st.   

Malečák muž bez rozdílu věku   

Malečák žena bez rozdílu věku  
 

 

 


