
Běh Klekluli 13.ročník 30.12.2012 

 a vložený běh pro srabíky a hobíky a 1.KP v běhu dobrovolných hasičů 

Nejtěžší krosový běh v jižních čechách z Č.Krumlova přes Kleť a Kluk do Litvínovic. 

Závod je bonusovou součástí JBP. 

Hlavní pořadatel: o.s. Klekluli 

Hlavní partneři : CykloJiřička a SDH Litvínovice 

Trasy: 

 a) Č.Krumlov,Kleť,Kluk a do Litvínovic,po zelené až ne rozcestí u Kaliště a tam po 

tzv.panelce,hrázi rybníka v Š.Dvorech a po silnici do cíle v Litvínovicích v zahradě hospody 

Na Zlaté stoce 

b) okruh v Litvínovicích v délce 1300m 4kola=5200m 

Presentace: hlavního závodu od 9hod. do 10hod.v sále místního hostince pak na místě startu 

v Č.Krumlově za vlakovým nádražím. V 10hod.pojede autobus z Litvínovic! 

Presentace vloženého závodu v sále hospody od 13hod.30 

Start hlavního závodu na 28km bude přesně v 11hod11min!!! 

Značení trati je zelená turistická značka až do 21km a pro lepší orientaci budou oranžové 

krepové fáborky,oranžové šipky na modrém podkladě a také šipky na komukacích,nebude li 

sníh. 

Seběh s Kleti je povolen v i mimo značenou trať . Po silnici z Holubova není nutné zabíhat do 

lesa. 

Bufet bude připraven na návsi v obci Slavče po seběhu s Kluka. Individuální občerstvení je 

povoleno. 

Celkové převýšení je 852m 

Naklesá se 1165m 

Start je v 588m 

Cíl je 388m 

Nejvýše je Kleť 1086m 

Předpokládaný první závodní je očekáván v 13hod 19min.,možná i dříve. 

http://13.ro/
http://1.kp/


Poslední závodník...snad to stihne do tmy? 

Vyhlášení proběhne pár okamžiků po jeho dokončení,nejdéle ale v 16hod.15min!!! 

Strat vloženého závodu bude ve 14,45hod.! 

Běží se na 4okruhy po 1300m celkem 5km200m 

Hasiči běží jeden skrácený okruh na 750m 

Startovné:-hlavní závod 100kč,přihláčeni předem do 26.12.! Pak na místě 130kč. 

-srabíci a hobíci 30kč 

-děti do 18let a hasiči zdarma! 

Ceny: -vítěz flašku mléka a věcnou a zdaří li se,tak i finanční 

-pětinásobný vítěz dostane putovní Klekuli  

-poslední dostane lahev pravého nepančovaného tuzemáku 

-v každé kat.hl závodu:prví 3 věcné a podaří li se,tak budou i ceny finanční,prvních 5 mužů 

absolutně a 3ženy absolutně 

-zvláštní cena bude i dle ročníku běhu pro 13 borce,či borkyni celkově 

-na krátkém okruhu první 3 do 15,18,40 a pak až do99let 

-pro hasiče budou medajle krajský přeborníků 

-také bude vzhlášen nejmladší a nejstarší účastník závodu 

Zázemí pro běžce: v sále hostince Na Zl.stoce bude pro káždého závodníka polévka a také 

možnost se osporchovat. 

Každý účastník dostane diplom. 

Kontakty:Josef Mondek tel.:739528240 ,email: mondekjosef@seznam.cz 

Roman Medek tel.:724275720  

Jsou vítáni všichni od 0 do 105-let 

Požadavky na závodníka: pouze dobré obotí a chu´se protáhnout. 

Všichni běžci se účastní na vlastní nebezpečí a v úsecích,kde se běží po silnici,jsou povnni 

dodržovat pravidla silničního provozu. 

                                                                                         Roman Medek 

mailto:mondekjosef@seznam.cz

