KRÁL STŘEDOHOŘÍ 2019
V roce 2019 se v rámci multisportovního seriálu Král Středohoří pro širokou veřejnost
uskuteční celkem 17 závodů (7 běhů, 6 cyklistických závodů a 4 triatlony), přičemž ze všech
lze získat body do celkového hodnocení. V celkovém pořadí boduje vždy první 30 závodníků
(body 30 – 1) a prvních 10 (body 10 - 1 ) v jednotlivých kategoriích. Do hodnocení seriálu se v
konečném zúčtování započítají výsledky všech závodů.
Kategorie pro rok 2019 jsou:
• celkové pořadí (bez rozdílu pohlaví a věku)
• muži do 18 let (2001 včetně a mladší)
• muži do 29 let (2000-1990)
• muži 30-39 let (1989-1980)
• muži 40-49 let (1979-1970)
• muži 50-59 let (1969-1960)
• muži nad 60 let (1959 včetně a starší)
• ženy (bez rozdílu věku)
• ženy do 35 let (1985 a mladší)
• ženy nad 35 let (1984 a starší)

Body do velkého 'Krále Středohoří' získává vždy 1. až 30. v cílovém pořadí (30 až 1 bod), v
kategoriích je to 1. až 10. v dané kategorii (10 až 1 bod). Pokud nastane situace, že budou mít
dva nebo více závodníků stejný počet bodů, rozhoduje vyšší počet lepších umístění.
Stejně jako v roce 2018 budou i letos vyhlášeny následující kategorie: 3 nejlepší
běžci/běžkyně, cyklisti/cyklistky, triatlonisti/triatlonistky. Bodovat se bude stejným
systémem jako u celkového pořadí. Body se budou počítat ze všech závodů dané disciplíny.

V případě dotazů volejte 607 879 140 - Jan Řebíček.

Startovné zdarma je zavedeno na všech závodech pro ročník 2001 a mladší.
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KRÁL STŘEDOHOŘÍ 2019 – termínová listina včetně kontaktů
26.01.2019 – 15:00 „Běh Opárenským údolím“
RUN (Lhotka, 5.5 km, rovina, asfalt, lesní cesta)
kontakt: M. Lukáš, tel.: 602 434 001, email: o.lukasova@seznam.cz

09.03.2019 – 14:00 „Běh na Boreč“
RUN (Vchynice, 6.6 km, zvlněný terén, asfalt, šotolina)
kontakt: D. Šálek, tel.: 777 741 393, email: david.salek@email.cz
kontakt 2: J. Řebíček, tel.: 607 879 140, email: jan.reb@gmail.com

30.03.2019 – 14:00 „Výběh na Milešovku“
RUN (Milešov, 2.5 km, terén, běh do vrchu)
kontakt: L. Panoch, tel.: 723 365 539, email: panochlukas@gmail.com
kontakt 2: F. Vondra, tel.: 776 111 778, email: kola.vondra@seznam.cz
web: http://milesovka.kolavondra.cz/

13.04.2019 – 13:00 „Po stopách Praotce Čecha“
MTB (Roudnice nad Labem, 30 km, cross country)
kontakt: B. Pechar, tel.: 724 486 266, email: bobpechar@seznam.cz

27.04.2019 – 16:00 „9999m“
RUN (Slatina, 9.999 km, asfalt, lesní cesty, terén)
kontakt: O. Maršík, tel.: 606 248 978, email: marondrej@seznam.cz

01.06.2019 – 17:00 „Běh okolo Hostěnic“
RUN (Hostěnice, 5.83 km, asfalt)
kontakt: D. Šálek, tel.: 777 741 393, email: david.salek@email.cz
kontakt 2: J. Řebíček, tel.: 607 879 140, email: jan.reb@gmail.com

08.06.2019 – 11:00 „Velká cena Lafarge“
MTB (Čížkovice, 22km, minimaraton, terén)
kontakt: P. Biňovec, tel.: 606 628 529, email: petr.binovec@lafargeholcim.com
kontakt 2: J. Červený, tel.: 602 430 892, email: josef.cerveny@lafargeholcim.com
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22.06.2019 – 14:00 „Kocourovský triatlon“
TRI (Kocourov, 0.2-20-5 km, silniční triatlon)
kontakt: F. Vondra, tel.: 776 111 778, email: kola.vondra@seznam.cz

29.06.2019 – 14:00 „Terezínský triatlon“
TRI (Terezín, 0.4-22-6 km, terénní triatlon)
kontakt: V. Bureš, tel.: 737 359 719, email: buresenior@seznam.cz

27.07.2019 – 15:00 „Hostěnický triatlon“
TRI (Hostěnice, 0.4-22.75-5.8 km, silniční trialon)
kontakt: D. Šálek, tel.: 777 741 393, email: david.salek@email.cz
kontakt 2: J. Řebíček, tel.: 607 879 140, email: jan.reb@gmail.com

03.08.2019 – 15:00 „Házmburk X offroad triathlon“
TRI (Klapý, 0.5-18-5 km, terénní triatlon)
kontakt: M. Bušek, tel.: 724 833 072, email: marek.busek@tiscali.cz

17.08.2019 – 15:00 „Závod do vrchu Litoměřice - Babiny“
SILNIČNÍ KOLO (Litoměřice, 5.5 km)
kontakt: V. Bureš, tel.: 737 359 719, email: buresenior@seznam.cz

07.09.2019 – 13:00 „Přestavlcký Vlk“
MTB (Přestavlky, 26 km, cross country)
kontakt: Z. Ráliš, tel.: 602 649 740, email: zdenekralis@seznam.cz
web: http://www.prestavlckyvlk.cz/

14.09.2019 – 13:30 „Opárenské okruhy“
MTB (Opárno, 22 km, terénní okruhy)
kontakt: R. Kahoun, tel.: 724 879 511, email: robertkahoun@seznam.cz

22.09.2019 – 09:00 „MTB Tour České Středohoří“
MTB (Litoměřice, 77 km, MTB maraton)
kontakt: L. Harvánek, tel.: 725 524 459, email: lharvanek@seznam.cz
kontakt 2: M. Volf, tel.: 775 052 233, email: volf.m@email.cz
web: http://mtbtour.cz/cs/
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12.10.2019 – 14:00 „Lovečkovický kros na Sedlo a zpět“
RUN (Lovečkovice, 9 km, terén, lesní cesty)
kontakt: T. Lisec, tel.: 601 373 059, email: tomas.lisec@seznam.cz

23.11.2019 – 14:00 „Výběh na Lovoš“
RUN (Lhotka, 3 km, terén, běh do vrchu)
kontakt: O. Pšenička, tel.: 608 230 880, email: psenicka.ondrej@seznam.cz
kontakt 2: V. Pšenička, tel.: 602 621 433, email: jirkawheat@seznam.cz

07.12.2019 – 19:00 „Afterparty – vyhlášení vítězů Krále Středohoří 2019“
PARTY (místo bude upřesněno)
kontakt: M. Bušek, tel.: 724 833 072, email: marek.busek@tiscali.cz
kontakt 2: D. Šálek, tel.: 777 741 393, email: david.salek@email.cz
kontakt 3: F. Vondra, tel.: 776 111 778, email: kola.vondra@seznam.cz
kontakt 4: J. Řebíček, tel.: 607 879 140, email: jan.reb@gmail.com
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