
Propozice 2022 
 

7. ročník Ledenického trailového běhu o pohár starosty městyse Ledenice 
 

 
POŘADATEL: TJ Sokol Ledenice 
TERMÍN: 25. 9. 2022 9:00 – 12:30 
MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní areál Ledenice - Sokolská 639, 373 11 Ledenice 
 
NOVINKY PRO ROK 2022: 
• Máme startovní čipy! – Registrace pro dospělé a juniory předem i na místě. 
• Medaile pro všechny děti! - Máme zlato a nebojíme se ho rozdat. 
• Kategorie Moje první pětka! – Pro ty z vás, pro které je 5km závod premiéra. 

 
TRAŤ: 
Převážně po lesních cestách, nezpevněných cestách a lesním terénem. Počítejte s tím, 
že Vaše boty nezůstanou bez poskvrny. Trať je značena fáborkami, šipkami na místní 
komunikaci a na kritických místech stojí organizátoři. Mapa k dispozici na webových 
stránkách www.ledenickybeh.cz.  
 
KATEGORIE A DÉLKA TRASY: 
 

Děti do 5 let 2017 a ml. 50 m 
Přípravka 2016 – 2014 200 m 

Žáci 2013 – 2010 800 m 

Junioři, juniorky 2009 – 2006 2 400 m 
Muži, ženy 2005 – 1978 5 000 m 

Muži st., Ženy st. 1977 a starší 5 000 m 

Moje první pětka – M, Ž  5 000 m 

 
Kategorie Moje první pětka je určená pro závodníky, pro které by byl pětikilometrový 
závod ke dni konání LTB 2022 premiérou. Jelikož není tato skutečnost zcela 
dohledatelná, prosíme o Vaši poctivost při případné účasti v této kategorii. Buďte 
féroví! 
 
STARTOVNÉ: 
- Kategorie děti do 5 let, přípravka a žáci – bez startovného 

- Zbylé kategorie min. 100 Kč + dobrovolný příspěvek na organizaci Fokus České 

Budějovice podporující osoby s vážným duševním onemocněním 

 

http://www.ledenickybeh.cz/


PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM: 
 

9:00 – 9:30 Registrace kategorií Děti do 5 let, Přípravka a Žáci 
9:00 – 10:45 Registrace zbylých kategorií 

9:45 Start dětských kategorií 
10:15 Vyhlášení dětských kategorií 
10:30 Seznámení s tratí 

10:45 Start Junioři 
11:00 Start M, Ž, Mst, Žst., Moje první pětka 

Do 12:30 Vyhlášení výsledků a ukončení závodu 

 
 
REGISTRACE:  
Závod je otevřený a volně přístupný pro všechny běžce. Registrace dospělých kategorií 
a juniorů (2009 a st.) bude otevřena přes www.maraton.cz a probíhá přes formulář 
časomíry. Registrovat se lze i na místě, prosíme avšak o brzký příchod. Registrace na 
poslední chvíli nebude umožněna. Kategorie děti do 5 let, přípravka a žáci se registrují 
přímo na místě. 

 
KONTAKT Y:  
Tomáš Tachecí, tel. 702 002 585, email: tacheci.tomas@gmail.com  
Dominika Krejčová, tel. 602 591 794, email: krejcova.dom@gmail.com  
Michaela Votrubová, tel. 601 351 538, email: votruba.m.h@gmail.com   
 
Facebook: https://www.facebook.com/ledenickytrailovybeh/  
 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicí a sloučení kategorií. Pořadatel má právo 
uzavřít registraci bez předchozího oznámení. Pořadatel neručí za odložené věci a nepojišťuje proti 
ztrátám ani proti úrazu. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi svého zdravotního 
stavu. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. Občerstvení zajištěno. Šatny a toalety 
zajištěny. Přesné informace na informačním letáku při prezentaci či organizátorů. 
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