
Krosová desítka s Mumií na Střížovickém vrchu 

 

Datum konání akce: 26. října 2014, 2. ročník 

Místo: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, Hospůdka Pohoda na Střížovickém vrchu 

Závod: 3 okruhy v celkové délce cca 10 kilometrů 

Závod je součástí Ústeckého běžeckého poháru s Mumií (5. závod z 5) 

Start hlavního závodu: 12:00  

Časový limit pro dokončení závodu: není stanoven 

Povrch: terén, lesní a polní cesty, beton (místy nekvalitní) 

Věkové omezení: Hlavní závod je určen pro vytrvalce ve věku od 15 let. Účast mladších závodníků 

možná pouze v přítomnosti rodičů. Rodiče v takovém případě přebírají veškerou zodpovědnost.    

Vyhlašované kategorie:  

Muži:  

 muži do 49 let (rok narození 1999 – 1965)  

 muži nad 40 let (rok narození 1964 a starší) 
 
Ženy:  

 ženy do 44 let (rok narození 1999 – 1970) 

 ZC – ženy nad 45 let (rok narození 1969 a starší) 
 
O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození.  

 

Věcné ceny za umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Po závodě slosování 

startovních čísel o věcné ceny.   

 

Registrace: on-line registrace prostřednictvím odkazu https://apachi.wufoo.com/forms/krosova-

desitka-s-mumii-2014/ do 25. 10. 2014 do 10:00. Po tomto termínu již jen v místě závodu. 

 

Startovní poplatek:  50 Kč, startovní poplatek bude uhrazen na místě v den závodu 

 
Měření časů čipovou technologií. Čipy obdrží účastníci při prezentaci.  

 

https://apachi.wufoo.com/forms/krosova-desitka-s-mumii-2014/
https://apachi.wufoo.com/forms/krosova-desitka-s-mumii-2014/


Místo a čas prezentace:  

Místo: Hospůdka Pohoda na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem.  

Čas: od 10:00 do 11:30 

Možnost registrace na místě v den závodu. 

 

Parkování účastníků: Důrazně doporučujeme zaparkovat vozidla ve čtvrtích Klíše nebo Všebořice pod 

Střížovickým vrchem a na místo startu dojít pěšky. Na Střížovickém vrchu je velmi omezená kapacita 

pro parkování. Parkování možné např. u plavecké haly na Klíši nebo v ulici Střížovická.  

Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí 

o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Pořadatel není odpovědný za 

jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě 

nebo jeho sledováním. 

 

Pořadatel: EC Lokomotiva Mumie, o.s. 

Kontaktní osoby:  Jan Kostovič, telefonní číslo: 721 884 061 email: eclm@seznam.cz 

   Aleš Jedlička, telefonní číslo: 731 822 147 email: eclm@seznam.cz 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně propozic. O případných změnách bude informovat na 

facebookových stránkách závodu: https://www.facebook.com/eclokomotivamumie  

https://www.facebook.com/eclokomotivamumie

