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ČASOVÝ  PROGRAM   27.října 2012 : 
 
7.00 hod.     zahájení  prezentace ultramaratonců 
8.00 hod.     start Mistrovství ČR v běhu na 100 km 
13.00 hod.   zahájení  prezentace maratonců 
14.00 hod.   start Maratonu ve Štruncových sadech  
                    ( vložený závod ) 
16.30 hod.   zahájení  prezentace vytrvalců v běhu na 10 km 
17.30 hod.   start Silničního běhu na 10 km  ve Štruncových sadech  
                    ( vložený závod ) 
18.50 hod.   vyhlášení vítězů  maratonu a běhu na  10 km 
                    ( pouze absolutní pořadí 1. až 6.místo ) 
19.00 hod.   vyhlášení vítězů Mistrovství ČR v běhu na 100 km  
                    ( 1. až 3.místo v kategorii můžů a žen – absolutní pořadí ) 
19.30 hod.   vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií v běhu na 100 km 
20.00 hod.   ukončení závodu ( časový limit 12:00 hodin pro 100 km , 
                     časový limit 6:00 hodin pro maraton ) 
 
 
Popis trati : 
 

1) Mistrovství ČR v běhu na 100 km : 
Běží se po asfaltové silnici a chodníku ve Štruncových sadech 
na okruhu dlouhém 1 500 m s výškovým převýšením pouze 2 m. 
Běží se  nejprve 2 zkrácené okruhy dlouhé 480 a 520 m a pak 66  
okruhů dlouhých přesně  1500 m . Start a cíl je před sokolovnou . 

2) Maraton ve Štruncových sadech : 
Běží se po asfaltové silnici a chodníku ve Štruncových sadech 
na okruhu dlouhém 1 500 m s výškovým převýšením pouze 2 m. 
Běží se  nejprve  195 m a pak 28 okruhů dlouhých přesně  1500 m .  
Start je na chodníku u hlavní  pokladny fotbalového stadionu FC 
Viktoria Plzeň a cíl je před sokolovnou . 

 
3) Silniční běh na 10 km ve Štruncových sadech : 

Běží se po asfaltové silnici a chodníku ve Štruncových sadech 
na okruhu dlouhém 1 500 m s výškovým převýšením pouze 2 m. 
Běží se  nejprve 2 zkrácené okruhy dlouhé 480 a 520 m a pak 6  
okruhů dlouhých přesně  1500 m . Start a cíl je před sokolovnou . 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


