
Kvalifikace na Mistrovství světa v běhu do vrchu 
Se poběží na Pekláku 
Mistrovství světa v běhu do vrchu (letos stylem nahoru-dolů) se uskuteční 11. září v Albánské 
Tiraně. Uspořádáním kvalifikačního závodu pro nominaci českých reprezentantů v kategoriích 
mužů, žen, juniorů a juniorek byl pověřen Českotřebovský běžecký klub ISCAREX. Kvalifikační závod 
se poběží ve sportovním areálu Peklák 6. srpna 2011.  

Tratě byly vybrány tak, aby se svojí délkou, profilem a obtížností co nejvíce podobaly tratím na 
mistrovství světa. Délka jednoho okruhu ve SKI areálu Peklák bude 3300 m, převýšení na jednom 
okruhu 180 m. Muži poběží 4 okruhy, ženy společně s juniory 3 okruhy a juniorky 2 okruhy. 

Závod je veřejný a přístupný všem závodníkům bez omezení.  Jsou vypsány i další věkové 
veteránské kategorie. I diváci si přijdou na své, budou mít možnost vidět nejlepší české závodníky 
a české reprezentanty v běhu do vrchu na atraktivní a velmi náročné okruhové trati. Akce bude mít 
i doprovodný kulturní program, vystoupí např. českotřebovská rocková skupina NIL. 
 
 
Místo konání  
Ski areál Peklák Česká Třebová 
Datum 
6. 8. 2011 
Délka jednoho okruhu 
3300 m. Převýšení na jednom okruhu 180 m 
Čas startu  
6.600 m - 10:00 hodin 
9.900 m - 11:00 hodin 
13.200 m - 12:30 hodin 
Čas startu, délky tratí a věkové kategorie 
10:00 hodin: 6.600 m - 2 okruhy, převýšení 360 m 
- juniorky, ženy C, ženy D, muži D, muži E 

11:00 hodin: 9.900 m - 3 okruhy, převýšení 540 m 
- junioři, muži C, ženy A, ženy B 

12:30 hodin: 13.100 m - 4 okruhy, převýšení 720 m 
- muži A, muži B 
Ceny 
pro první 3 v kategorii dárkové balíčky 
Startovné 
100 Kč  (v ceně občerstvení na trati, pití, ovoce a jídlo v cíli) 
Doprovodný program 
od 15:00 hodin 
Vyhlášení výsledků 
14:30 hodin 
Po skončení vyhlášení cca v 15:00 hodin - after party. 

 


