
Veřejný závod v přespolním běhu 
Běh o cenu starosty města Ledče nad Sázavou 

BĚH  ŠEPTOUCHOVEM  -  61. ročník 
16. 10. 2021 

 
Pořadatel: Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z.s.  
 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
 Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace  

 

Zahájení: 9:15 hod 
Startovné:Juniorské kat. 10,- Kč, dospělí 20,- Kč 

Ředitel závodu:    ing. Vincenc Šrůtka 
Sekretář závodu:  RNDr. Martin Makeš 
Hlavní rozhodčí:  Libor Měkota 
Velitel tratí:    Dalibor Šafránek      
Startér:   ing. Pavel Vodehnal 
 

Místo: Městské sady ŠEPTOUCHOV v Ledči n.S. Trať je vedena po lesních a polních cestách na 
okruzích s minimálním výškovým převýšením. 

Přihlášky: Martin Makeš, Stínadla 1045, 584 01 Ledeč n.S., m.makes@tiscali.cz, 603 717 167 nebo v den 
závodu do 15. minut před startem kategorie v místě startu. 

Náklady: Závodníci startují na vlastní náklady 
Ceny: Absolutní vítěz kategorií muži + veteráni + junioři a vítězka kategorií ženy + juniorky obdrží 

cenu starosty města. První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny. 
 Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár Melechova (www.melechov.cz). 
Různé: Závodníci i diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. V místě startu nejsou šatny. 

Závodníci, případně jejich vysílající organizace, odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav. Tretry 
jsou povoleny od kategorie mladšího žactva. Všechny starty jsou hromadné. 
Závod proběhne dle aktuálně platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR! Dodržována, ale musí 
být hygienická opatření. Závodníci starší 6 let musí splňovat pravidlo O-N-T. Organizátor závodu bude u prezence před 
zahájením účasti na závodu kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ č. 714 vlády 
ČR. Pokud závodník splnění podmínek neprokáže, pořadatel mu neumožní účast v závodu. Za dodržování epidemiologic-
kých pravidel závodníků odpovídá vedoucí příslušného družstva nebo zákonný zástupce závodníka. 

Výsledky:  www.lkledec.cz, www.ledecns.cz, www.behej.com, 
www.vysocina-news.cz,  www.sportvokoli.cz, www.melechov.cz 

Kategorie a tratě: 

Čas   Kategorie     Ročník Trať                         . 

9:30  minižáci 2014 - 15 300 m -  1x modrá 

 minižákyně 2014 - 15 
 nejmladší žáci 2012 - 13 600 m -  2x modrá 
 nejmladší žákyně 2012 - 13  

 předškolní chlapci 2016 a ml. 170 m -  1x fialová 
 předškolní děvčata 2016 a ml, 
 mladší žáci 2010 - 11 1000 m -  2x zelená 
 mladší žákyně 2010 - 11 
 starší žáci 2008 - 09 1500 m -  3x zelená 
 starší žákyně 2008 - 09  

10:40 vyhlášení vítězů nejmladších kategorií   

11:00 dorostenky 2004 - 07 2000 m -  2x červená 

 juniorky 2002 - 03 2000 m -  2x červená 

 ženy 2001 a st. 2000 m -  2x červená 
 dorostenci 2004 - 07 2000 m -  2x červená 
 junioři 2002 - 03 8000 m -  8x červená 
 muži 2001 a st. 8000 m -  8x červená 

 muži veteráni 1981 a st. 8000 m -  8x červená 

12:15  v y h l á š e n í   v í t ě z ů 

POZOR:   Časy jen orientační!  
V případě menší účasti bude program urychlen a naopak!  

Elektro ŠTĚPÁNEK 

Věra KUNÁŠKOVÁ 


