
56.KRAKONOŠOVA STOVKA
2022

dálkový pochod na 100, 50 a 25 km
39. ročník

KRAKONOŠOVA PĚTADVACÍTKA
Horský dálkový běh na 25 km

Srdečně Vás zveme
do Vrchlabí  23. – 24. září 2022

Spoluorganizátoři:  MÚ Vrchlabí

Místo startu: K100 náměstí Míru
Prezentace a ostatní starty:   DDM “Pelíšek“ Vrchlabí

Přihlášky předem od 1.4.22  www. Sportchallenge .cz 

POCHODY:      55. KRAKONOŠOVA STOVKA  
K 100   (dálkový pochod 100 km)  
Start: 23 září ve vlnách  20- 21.00 hod. na Náměstí Míru (časový limit:
24 hod.)  Pozn. nejedná se o závod
Startovné: 800,- Kč 
                            přihlášky  předem,  www.sportchallenge .cz
Trasa:   Vrchlabí – Přední Žalý – Horní Mísečky – Harrachov – Vosecká 
bouda – Labská  bouda –  Špindlerův Mlýn  - Petrovka -  Lužická b. 
- Špindlerovka  - Luční b. – Slezský dům – Velká Úpa  - Pec pod Sněžkou - 
Kolínská b.  -  Liščí  stezka - Hříběcí boudy - Strážné - Vrchlabí  
Pozn. nejedná se o závod. 

K     50  (dálkový pochod 50km)  
Start: 24 září  v 7: 00 - 7.30 hod. (časový limit:  12 hod.)
Startovné: 600,- Kč 
                            přihlášky předem www.sportchallenge.cz
Trasa:  Vrchlabí – Přední Žalý – Špindlerův Mlýn -  Petrovka  - Lužická bouda 
Špindlerovka - Slezka bouda  – Luční bouda – Chalupa “Na rozcestí” – Strážné - 
Vrchlabí.   
Pozn. nejedná se o závod. 

                                     
K 25   (dálkový pochod 25 km)  
Start: 24. září  v  9.00 hod. (časový limit:  6,5 hod.)
Startovné: 70,- Kč (v cíli chleba se škvarky)
Trasa:  Vrchlabí, Žalý, Rovinka, Třídomí, Michlův Mlýn, Strážné, Ferra, Vrchlabí   
              

BĚH:   KRAKONOŠOVA PĚTADVACÍTKA  

B25   (horský běh na 25 km, převýšení 903 m)  
Start:               24. září  v 10.00 hod, hromadně (časový limit:  4 hod.)
Startovné:       200,- Kč 
Přihlášky:        pouze předem přes www.sportchallenge .cz)
                         Vyjímečně  hodinu před startem za 250 Kč . 
Kategorie:       A -dorostenky do 17 let, B- dorostenci do 17 let,
                         C -ženy do 39  let, D- muži do 39 let, E- ženy 40-59 let
                F- muži  40-59 let, G- ženy nad 60 let, H - muži nad 60 let
Trasa:              Vrchlabí, Žalý, Rovinka, Třídomí, Michlův Mlýn, kostel 
                         v Herlíkovicích, Strážné, Ferra , Vrchlabí  -    každý účastník na 
startu   
                        obdrží plánek trasy.
Šatny :             DDM ,, Pelíšek “ od 8.00 hod.
Ceny:               pro  každého  účastníka máme  připravený diplom 
                          
Prezentace:   v Domě dětí a mládeže “Pelíšek“ Vrchlabí nejpozději hodinu před   
                         startem.
Místo startu a cíle: DDM Pelíšek Vrchlabí



Občerstvení:  na kontrolách čaj, iontový nápoj, v cíli nealko či pivo

CYKLO:            KRAKONOŠOVA JÍZDA pod  horami 
(turistická cyklojízda na 50 km)
Start: 24. září v 8.00 hod (časový limit:  7 hod.)
Startovné:     100,- Kč ( v cíli chléb se škvarky, pivo  či nealko )
Trasa: bude  značena  - Vrchlabí, Valteřice – Žlábek – Kozinec – Peřimovský 
most - Sytová – hotel Jizera možnost občerstvení – Arnoštov – pstruhárna – zadem 
do Víchové -  zadem  ke škole – Víchovská Lhota – Křižlice možnost  shlédnout 
Kavanovu přírodní  galerii - senážní jámy – Roudnice koupaliště -  Jestřabí  - Rezek
(možnost občerstvení ) - vidlice pod Dvoračkami – Dolní Mísečky -  Horní Mísečky –
Rovinka  ( možnost občerstvení ) Benecko – pošta – Chata Barka -  hotel Diana – 
Křížovky – Kněžice -  samota  před Valteřicemi –
Další pokyny ke všem akcím: 

* na území národního parku dodržujte, prosím, návštěvní řád KRNAP
* účastníci startují na vlastní nebezpečí
* při odstoupení uvědomte pořadatele na tel.: 775320373
* děti do 15 let se mohou účastnit pouze s doprovodem odpovědné osoby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZÁTOŘI

DDM „Pelíšek“
Husova 212, 543 01 Vrchlabí

Tel: 499 422 142  nebo 737 840 857
e-mail: jvejnar@ddmvrchlabi.cz

web: http://k100.wz.cz

Partneři :

        
  

                        

http://k100.wz.cz/

	Srdečně Vás zveme
	Spoluorganizátoři: MÚ Vrchlabí
	Místo startu: K100 náměstí Míru
	B25 (horský běh na 25 km, převýšení 903 m)
	Místo startu a cíle: DDM Pelíšek Vrchlabí
	Občerstvení: na kontrolách čaj, iontový nápoj, v cíli nealko či pivo
	CYKLO: KRAKONOŠOVA JÍZDA pod horami
	(turistická cyklojízda na 50 km)
	Další pokyny ke všem akcím:
	ORGANIZÁTOŘI
	DDM „Pelíšek“
	

