
Rozpis

47.ROČNÍK BĚHU LABSKÝM ÚDOLÍM 2020

závod Děčínského běžeckého poháru 2020 (DBP 2020), závod Dolnožlebského běžeckého poháru 2020

Pořadatel : KOB Děčín, HO Děčín za podpory Českého horolezeckého svazu, ASK Děčín

Datum : 7.11.2020

Místo konání : Dolní Žleb (10 km severně od Děčína, na levém břehu Labe)

Prezentace :
v sobotu 7.11.2020 od 10.30 do 11:30 hod. u chaty HO Děčín 
(GPS:50.8412272N, 14.2125019E)

Start : ve 12:00 - společný u chaty HO Děčín pro všechny kategorie mimo dětských a 4km

4 km startují ve 12.10  společně u chaty HO Děčín

dětské kategorie startují po startu hlavních kategorií na vrstevnicové 

cestě nad chatou (přibližně 150 m od startu hlavních kategorií). 

Kategorie : 16 km MUŽI hlavní závod (+ do DBP 2020)

16 km Ženy – pouze do DBP 2020  

8 km ŽENY hlavní závod (roč.2000 a st.)

8 km veteráni nad 45 let (roč.75 a st.)

8 km veteránky nad 45 let (roč.75 a st.)

8 km junioři (roč.01-02)

8 km juniorky (roč.01-02)

4 km dorostenci (roč. 03-04)

4 km dorostenky (roč.03-04)

4 km žáci starší (roč.05-06)

4 km žákyně starší (roč.05-06)

4 km žáci mladší (roč.07-08)

4 km žákyně mladší (roč.07-08)

100-400m děti (roč.09 a mladší)

8 km Příchozí muži ( 0-45 let)

Startovné : 50 Kč při přihlášení na on-line přihlášky na www.kobdecin.cz do 5.11.2020 
nebo 70 Kč při prezentaci přímo na místě, děti ZDARMA !!! Přihlášky dětských 
sportovních skupin pouze do 5.11. 2020.

WC : Suché WC u chaty Občerstvení : v cíli čaj a polévka

Doprava : doporučujeme příjezd vlakem, odjezd 10.41 z hlavního nádraží v Děčíně

Vyhlášení výsledků : co nejdříve po doběhu, pro všechny závodníky pamětní list,
pro nejlepší v hl. závodech věcné ceny od Hudysportu, v 
ostatních kategoriích drobné ceny.

Informace: Ivan Stibal Tel.:724596675
Z důvodu nepředvídatelné epidemiologické situace mohou být organizátory uplatněna nestandardní 
opatření, ustanovení a omezení. Chata HO nebude fungovat jako šatna, využijte stan pořadatelů pro 
úschovu věcí. Prosíme o dodržování aktuálně platných hygienických doporučení. Děkujeme.
Sponzor závodu : www.hudy.cz www.horosvaz.cz

Těší se na Vás pořadatelé z HO Děčín, KOB Děčín a ASK Děčín

http://www.horosvaz.cz/



