
BnD – Běh na Doubravku                              
III. ročník 

    
       

 
 

Termín : 1.5.2011 (neděle - prvomájová) 
Start : „klasika“ – od pravřídla „Prasátko“ – lázně Beethoven v 13:00 
Prezentace : od 12:00 – přidělení startovního čísla + zaplacení startovného 50,-Kč 
Cíl, cíle i něco více : Cíl je v názvu a cílem je nejen si zasportovat, ale i stejně jako posledně dát nějaké 
to pivko s buřtíkem nebo se krom běhu na chvíli zastavit na pár slov. Pro všechny účastníky závodu bude 
připravena v cíli lahev vody a něco malého na doplnění ztracené energie.  
 A když už se takto nahoře sejdeme, či seběhneme, tak bychom rádi nabídli nejen běžcům, ale i těm, co 
jim přijdou držet palce a fandit do cíle, něco navíc. Od 12:00 bude pro vás všechny opět otevřena 
rozhledna, rytířský sál a můžete si prohlédnout i podzemní chodbu hradu (vezměte si baterku). 
Samozřejmě bude také i připravené ohniště se dřevem na opékání buřtů nebo toho, co si přinesete jiného 
s sebou. Ve spolupráci s teplickými skauty a turisty je připraven opět program pro děti (12-16hod) - 
nabídnou netradiční disciplíny a soutěže v okolí hradu i v něm pro naše nejmenší soutěživce. Před polednem 
(od 10:00) proběhne i okresní přebor v radiovém orientačním běhu. Tím vším vás chceme přilákat a vyzvat, 
přiveďte své partnery, přátele a hlavně děti a na oplátku držte palce jim při jejich soutěžích. A borec 
nakonec? V rámci odpoledne je vyhlášena soutež přetahováním lanem pro tříčlenné týmy (tentokrát dvě 
kategorie – muži nebo ženy a děti) Pro obě katošky cena více než gurmánská. Přihlášky do 15:15 , pak 
proběhne rozlosování a už se jen uvidí kdo … ?  Od 16:00 bude hrát živá hudba a po celou dobu bude 
k dispozici občerstvení nabízející pivo, limo, guláš či buřta k opeční, popřípadě kávu, čaj i zmrzlinu. A pro 
ty nejodvážnejší bude připravena za dohledu člena horské služby a horolezců LOKO Teplice více než jedna 
lanová adrenalinová aktivita, abychom pořád jen neběhali, ale také se chvíli báli. 
Kategorie : muži - M1 (do 29let); M2 (30-39); M3 (40-49); M4 (50-59); M5 (60+)  
             ženy – Z1 (do 34let); Z2 (35-49); Z3 (50+) 
             družstva – 3 členná z kategorií jednotlivců (minimálně jedna žena) 
Časomíra : pro jednotlivce – dle času v cíli ; pro družstva – součet časů jeho členů 
Trať : a) vzdálenost 4150 m, celkové převýšení tratě 245 m ; povrch - převážně asfalt a beton 
        b) Prasátko (start) - k silnici - doleva  - přes silnici na pravou stranu - Letenské schody (až 
nahoru) koncovou rozdvojku doleva - asfaltkou doleva - kolem kurtů po betonce - po ní až do Prosetic ke 
škole - doleva dolu schodama - až na křižovatku (autoservis) - doprava k Fritu (Velkopovický kozel na zdi) 
- před Fritem úzkou cestičkou doleva (mezi ploty) – po cestě stále rovně do kopce – na křižovatce 
s betonkou (u altánu) doprava - po betonce až na start Běkoda - v protisměru Běkoda až k betonce (u 
vodárny) - doprava na betonku - po níž až nahoru – přes nádvoří Doubravky - cíl v bráně před lavičkou u 
stromu (vyhlídka na Teplice). Celá trať bude značena fábory z červeného krepáku. 
Ceny, ocenění : Pro prvních 50 !!!přihlášených!!! účastníků je připraven pamětní hrnek s logem závodu – v cíli 
při odevzdání startovního čísla. Prvním pěti v každé kategorii diplom a vítězi pohár – bez ohledu na počet 
startujících v jednotlivé kategorii (nebudou slučovány ani v případě jednoho účastníka). Nejrychlejšímu 
družstvu putovní pohár a diplomy. A jak je naším dobrým zvykem i tradicí oceníme nej… účastnici i 
nejstaršího účastníka. 
Vyhlášení : cca v 14:30 v na nádvoří hradu (při špatném počasí v Rytířském sálu hradu Doubravka). Tam 
vám ze startu převezeme věci, kdyby nedejbože pršelo a tak budete mít kde přečkat ve společnosti 
ostatních do vyhlášení výsledků.  
Pořadatel : AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka - sportovní oddíl SPONA Teplice ; 
              Doubravka č. 104 ; 41504 Teplice 4 ; IČO 66090806 ; DIČ CZ66090806 
Kontaktní osoby :    Martin Richter - tel: 606 113 733 ; e-mail: richtermar@seznam.cz  
                        Pavel Majer – tel.: 605 422 521 ; e-mail: 605majer@seznam.cz  
Přihlášky : zaplacením startovného + uvést příjmení, jméno, rok narození, oddíl, bydliště (město), družstvo 
(s kým – minimálně jedna žena) a podepsáním prohlášení organizátorům (viz níže). 
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