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ProCorde terénní půlmaratón „Kolem Hasištejna“ 
II. ročník 

 

 

Datum: Sobota  26.4. 2014 

 

Místo:   Areál Prunéřovského autokempu a jeho okolí.  

Registrace závodníků – restaurace v autokempu - koupaliště Prunéřov 

 

Start:     11:00 hodin    

 

Registace:  od 9:00  do 10:30 hod. 

 

 

 

A,  Hlavní závod:   délka 21.1 km / převýšení 601 m  Časový limit závodu: 3 hodiny  15 minut 

        Mezičas 2:10 hod. na III. občerstv. stanici 

 

Čipová časomíra – zajišťuje Pohár Peruna o.s.   

 

 

 

Věkové kategorie:  MUŽI    ŽENY 

   Junioři: 1996 a mladší  Juniorky          :  1996 a mladší    

   M20: 1995 – 1985  Ženy do 35 let  :  1995 - 1979 

   M30: 1984 – 1975  Ženy nad 35 let :  1978 a starší 

   M40: 1974 – 1965 

   M50: 1964 – 1955 

   M60: 1954 a starší 

 

 

Na trase závodu budou celkem 4 občerstvovací stanice a to ve vzdálenosti od startu: 

I.      4.5  km stoupání celkem: 224 m 

  klesání celkem:    10 m 

Mezi občerstveními:   vzdálenost:  5.7 km  stoupání: 139 m, klesání 145 m 

II.   10.2  km stoupání celkem: 363 m 

  klesání celkem:  155 m 

Mezi občerstveními:   vzdálenost:  3.9 km stoupání: 84 m, klesání 171 m 

III.  14.1  km stoupání celkem: 447 m 

  klesání celkem:  326 m 

Mezi občerstveními:   vzdálenost:  4.8 km stoupání: 145 m, klesání 148 m 

IV.  18.9  km stoupání celkem: 592 m 

  klesání celkem:  474 m 

do cíle:         2.2  km stoupání: 9 m, klesání 127 m 
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B,  Doprovodný závod:   délka 10.6 km / převýšení 317 m  

 

Společný start s hlavním závodem.  

 

Vyhlašované kategorie: pouze „Muži“ a „Ženy“ v absolutním pořadí. 

 

Tento závod je připraven pro méně výkonné či mladé běžce/běžkyně, pro které by půlmaratónská 

vzdálenost byla příliš „velkou porcí“.  

 

 

Na trase závodu budou k dispozici 2 občerstvovací stanice a to ve vzdálenosti od startu: 

I.      4.5  km stoupání celkem: 224 m 

  klesání celkem:    10 m 

Mezi občerstveními:   vzdálenost:  3.9 km stoupání: 84 m, klesání 171 m 

II.    8.4  km stoupání celkem: 308 m 

  klesání celkem:  181 m 

do cíle:         2.2  km stoupání: 9 m, klesání 127 m 

 

 

 

 

Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda, hypotonický iontový nápoj, energetické tyčky a 

banány.  

 

Po závodu budou k dispozici sprchy s teplou vodou. 

Všem závodníkům bude umožněno zvážit se před startem závodu a následně pak ihned po doběhu. Tak si 

bude moci každý účastník zkontrolovat kvalitu svého pitného režimu během závodu.  

Teplé občerstvení po závodu bude v místní restauraci, kde je i velmi dobré zázemí pro doprovod.  

 
 

Startovné  (hradí se v hotovosti při registraci): 
 
A,  Při přihlášení cestou internetového formuláře do 23.4.2014  
     250 Kč   s teplým občerstvením po závodu (polévka, hlavní jídlo + 1 velké pivo či limo) 
     150 Kč   bez občerstvení po závodu 
 
B,  Při přihlášení cestou internetového formuláře 24.4. - 25.4.2014  
     200 Kč   bez občerstvení po závodu  (teplé občerstvení po závodu si mohou objednat jen závazně   
            přihlášení do 23.4.2014) 
 
     Přihlašovací formulář je dispozici na našich webových stránkách www.procorde.cz  v liště „Námi    
     pořádané akce“ a zde záložka „Přihlášky“:  http://www.procorde.cz/prihlasky/  nebo na stránkách  
     Poháru Peruna o.s. v odkazu:   http://registrace.pohar-peruna.cz/ 
 
C,  Při přihlášení až na místě 26.4.2014   od 9:00 do 10:30 hod.  
     250 Kč   bez občerstvení po závodu.  
 
 

http://www.procorde.cz/
http://www.procorde.cz/prihlasky/
http://registrace.pohar-peruna.cz/


 

Stránka 3 z 3 

Vyhlášení výsledků: 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků bude 15 minut po časovém limitu hlavního závodu – tj. v 14:30 hod.. 
V hlavním závodu budou vyhlášeni celkoví vítězové/vítězky kategorií Muži, Ženy a vítězové věkových 
kategorií. V doprovodném závodu budou vyhlášeni pouze absolutní vítězové v kategorii Muži a Ženy.  
V rámci vyhlášení budou předány diplomy a drobné ceny (dle možností pořadatele).  
 
 

Tombola:  
 
Po slavnostním vyhlášení výsledků bude slosována tombola o 3 poukazy na spiroergometrické vyšetření      
(cena 1.550 Kč/vyš.) ke stanovení ventilačního anaerobního prahu a maximální spotřeby kyslíku (VO2max.). 
Slosována budou startovní čísla všech účastníků dokončivších závod. Vyhraný poukaz je nutné převzít 
osobně. Pokud tedy účastník odjede dříve, tak jeho výhra propadá ve prospěch následně vylosovaného a 
přítomného účastníka.  
 
 

„Jaké to bylo v r.2013“ – reportážní článek o závodu očima Gábiny Handrychové a Davida 
Schovánka:       http://couple-run.blog.cz/1305/terenni-pulmaraton-okolo-hasistejna 
 
 
 

Pořadatel závodu: 

 

ProCorde s.r.o. 

Viléma Blodka 5683 

430 02  Chomutov 

IČ:  287 49 120   (neplátci DHP) 

www.procorde.cz 

mail:  info@procorde.cz 

tel.:  777 686 979 

 

Ředitel závodu a hlavní kontaktní osoba:   MUDr. Jan Malecha  (tel.: 777 686 323).  

 

 

 

 

 

Pozvánka – upozornění: 
 
 

Po vyhlášení výsledků ProCorde závodů proběhne od 15:00 hod. též slavnostní vyhlášení 

celkových výsledků 12. ročníku „Zimního běžeckého poháru 2013/2014“  pořádaného 

Čendou Filingrem. 

 

http://couple-run.blog.cz/1305/terenni-pulmaraton-okolo-hasistejna
http://www.procorde.cz/
mailto:info@procorde.cz

