
 

           

DĚČÍNSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2022              25. ROČNÍK 

P R O P O Z I C E   1. závodu DBP 

9. ročníku Lotharova běhu – 10 km, 5 km 
                                                                                 nastoupené metry 220/60 

Pořadatel:         Atletický sportovní klub Děčín (ASK Děčín) 
 
Datum:              Sobota 19. února 2022 
 
Místo a čas:      Tratě na 10 i 5 kilometrů startují společně ve 14 hodin  

Start a cíl je na stejném místě – před domem čp. 69, Děčín 24 – Krásný Studenec. Cca 20 metrů od 
pomníku obětem 1. světové války, který se nachází u křižovatky. 
Poloha startu v mapy.cz – QR KOD  

 
Kategorie:          Pro trať na 10 km: 

▪ M39 – muži do 39 let 
▪ M49 – muži 40 – 49 let 
▪ M59 – muži 50 – 59 let 
▪ M60+ – muži nad 60 let 
▪ Z39 – ženy do 39 let 
▪ Z40+ – ženy nad 40 let  

                            Pro trať na 5 km: 
▪ M - muži 
▪ Z – ženy 

                                
Startovné:          Při přihlášení a zaplacení předem 150 Kč  

Při přihlášení a zaplacení na místě 250 Kč   
                                 
Registrace:     ONLINE na www.nazavody.cz do středy 16.2.2022 nebo na místě do 13:30 
 
Popis tratě:       Povrch: 0,6 km asfalt, 9,4 km polní a lesní cesty (možný výskyt bláta, sněhu, ledu) 

             Značení: fáborky, motivační kilometrovníky 
 
Ceny:                  nejlepší závodníci získají věcné ceny, každý obdrží startovní balíček 
 
Občerstvení: pro všechny běžce bude k dispozici občerstvení 
 
Zvláštní           A/  v prostoru startu a cíle nejsou žádná hygienická zařízení ani šatny 
Ustanovení:      B/ pořadatel neručí za odložené věci, cennosti je možné uložit v úschovně 
                            C/ všichni startují na vlastní nebezpečí 
                          D/ na akci budou dodržována a kontrolována veškerá aktuálně platná protiepidemiologická nařízení  
                                                                              
 
Další informace (mapy…), dotazy a výsledky na www.askdecin.cz/lotharuvbeh  
 
                          ředitel závodu                                         hlavní rozhodčí                                        patron závodu 
                            Petr Horník                                            Smolíková Věra                                        Tomáš Plaček 
   
 

ASK DĚČÍN se těší na Vaši účast! 

2.závodem Děčínského běžeckého poháru bude 52.D-H-D, běh 10.000m na dráze, 1.5.2022 
 

http://www.askdecin.cz/lotharuvbeh

