
Železňák – Cidliňák 
 
– otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, 1. ročník 
– tratě dětských kategorií vedou po parkových hliněných cestách a po malém travnatém 
hřišti 
Pořadatelé: město Železnice, Muzejní spolek pro Železnici a okolí, Muzeum přírody Český 
ráj, Sokol Železnice 
Datum: 1. 5. 2009 
Místo konání: Železnice (okres Jičín) 
Přihlášky: předem na m.sandera@tiscali.cz, mobil 731 060 253, nebo v den konání při 
prezenci 
Prezence: od 9:00 v Sokolovně, konec 15 min před startem příslušné kategorie 
Startovné: 30 Kč  
 
Dětské kategorie 
Start a cíl na malém travnatém hřišti u Sokolovny. 
Kategorie, čas startu a délky tratí 

1. Batolata – děti narozené v roce 2008 10:00 25 m 
2. Dvouletí – děti narozené v roce 2007 10:10 50 m 
3. Tříletí a čtyřletí – děti narozené v r. 2006 a 2005 10:20 100 m 

 Vyhlášení vítězů kategorií 1. až 3. 10:30  
4. Pětiletí a šestiletí – 2004 a 2003 11:00 150 m (1 kolo na hřišti) 

5., 6. Kluci 2002 a 2001, Holky 2002 a 2001 11:10 300 m (2 kola na hřišti) 

7., 8. Kluci 2000 a 1999, Holky 2000 a 1999 11:20 430 m (1 malé kolo parkem) 

 Vyhlášení vítězů kategorií 4. až 8. 11:30  
9., 10. Kluci starší 1998 a 1997, Holky starší 1998 a 1997 12:00 800 m (1 kolo parkem) 

11., 12. Dorostenci 1996 a 1995, Dorostenky 1996 a 1995 12:10 1 600 m (2 kola parkem) 
13. 

 14.  
Junioři 1994 až 1992,  
Juniorky 1994 až 1992 

12:30 
12:30 

3 200 m (4 kola parkem) 

2 400 m (3 kola parkem) 

 Vyhlášení vítězů kategorií 9. až 14. 13:00   
 
Silniční běh na 10 km 
Start: 14:00 
Start a cíl na Náměstí Svobody (cca 200 m od Sokolovny) 
Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný. Trasa 10 
km okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět do Železnice. Cestou se 
naskýtají krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny. 
Vyhlášení: přibližně v 15:15  
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny 
Kategorie:  
Muži: 18 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 a starší; Ženy: 18 – 44, 45 – 54, 55 a starší 
Podmínkou vyhlášení příslušné kategorie je start alespoň 3 účastníků (-ic). 
 
Pravidla 
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel nepřebírá 
za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku. 
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a policie. Je zakázáno jakkoli si zkracovat trať 
závodu, používat nepovolené podpůrné prostředky a vůbec jinak šidit a podvádět. Neplnoletí startují 
se souhlasem rodičů. Silniční běh se uskuteční za plného provozu na málo frekventovaných silnicích. 
Prosíme účastníky, aby přednostně parkovali na vyhrazených místech u Motelu Achát nebo v ul. 
Raisova u parku. 


