
CHODSKO GRAND PRIX
součást seriálu závodů soutěže „Běžec Chodska“

5. ročník
Sobota, dne 30. května 2015, start v 11:00

Závod vede nejznámějšími historickými místy popisovanými 
ve slavném románu českého spisovatele Aloise Jiráska 
„Psohlavci“ a klade si za své poslání přispět k posílení 
chodských tradic doma i v zahraničí.

objekt společnosti Hrbáček s.r.o.
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CHODSKO GRAND PRIX
součást seriálu závodů soutěže „Běžec Chodska“

5. ročník

Termín závodu: Sobota, dne 30. května 2015, start v 11:00

Místo a konání závodu:
start: areál společnosti HRBÁČEK s.r.o v Klenčí pod Čerchovem
cíl: vrch Hrádek, prostor před restaurací Chodská chalupa

Trasa závodu:  
Klenčí pod Čerchovem – Lipová alej Trhanov – Zámek Trhanov – Pila - Újezd 
(místo narození J.S.Koziny) – vrch Hrádek
Délka: 9,6 km, z toho cca 1,0 km v terénu a zbytek na silnici, převýšení cíle je
cca 130m

Přihlášky do závodu:
• předem na e-mailové adrese s.thomayer@hrbacek.cz se starovním poplatkem 50 Kč
• přímo na startu - do 30 minut před startem, se startovním poplatkem 70 Kč
• registrace běžců začne v kanceláři společnosti HRBÁČEK s.r.o 2 hodiny před 
  startem a skončí 30 minut před startem
• všechny startovací poplatky platí běžci při jejich registraci

Kategorie:
Muži: A) 18 - 39 let, B) 40 – 49 let, C) 50 – 60 let D) přes 60 let
Ženy: A) do 35 let, B) přes 35 
Junioři/Juniorky: 15 – 18 let 

Ceny pro vítěze:
Vyhlášení vítězů závodu a celkových výsledků bude pod pomníkem J.S.Koziny.
První tři vítězové ze všech kategorií obdrží pohár a věcné ceny.

Další informace:
• Společnost HRBÁČEK s.r.o. je pořadatelem závodu. 
• Pan Václav Hrbáček je ředitel závodu. 
• Závod odstartuje v 11:00 pan Václav Hrbáček.
• Pan František Novák je hlavním rozhodčím závodu.
• Bude zajištěn převoz osobních věcí závodníků ze startu do cíle.
• V prostoru cíle bude ve stánku zajištěné občerstvení pro běžce.
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