
Propozice Ceebius Run 2022 na vrchol rozhledny 

Pořadatel: 

 Ceebius Gym, z. s. Sportovní klub – spolek 

Frýdlant 464 01, Liberecký kraj 

Datum konání: 

 23.4. 2022 

Místo: 

Město Frýdlant 

Vedoucí závodu: 

Petr Celba , kontakt 774 172 276 

Kategorie 

Junior 1 ( od 3 -6 let) – Běžecká dráha dopravní hřiště u ZŠ 

Purkyňova (100m) START 9:30 

Junior 2 ( od 7 - 14 let) – běžecká dráha od ZŠ Purkyňova k bývalému 

koupališti 2 kola (2 km) START 9:50 

Hlavní závod: 

Od 15 let až do 60 let 

Kategorie, muži, ženy, ženy s kočárky, na koloběžkách, se psem 

Dráha 5 km, nebo 10 km START 10:20 

Podmínky účasti: 

 Časový limit je dle pravidel do 1 hodiny. Za zdravotní stav odpovídá 

účastník. Účastnit se může závodník starší 18 let. Od 15 let pouze s 

písemným souhlasem zákonného zástupce. Pořadatel nenese 



žádnou odpovědnost za případné zranění závodníka nebo vznik jiné 

újmy v souvislosti s účastí v závodu.   

Popis trati: 

Start je u ZŠ Purkyňova Frýdlant , cíl je na Frýdlantské rozhledně. 

Běží se jeden okruh který je v krásném prostředí okolo Frýdlantské 

rozhledny,trasa je vyznačena.V cíli je občerstvovací stánek. Trať je 

asfaltová a s v 1/3 stoupání cca 1 km a pak  rovinatá, Měření za 

pomoci čipové časomíry. 

Startovací registrace je otevřená od 8.00 do 9:00 hod 

Startovné za každého závodníka činí 200,- Kč 

Dětí do 14 let zdarma 

V ceně startovného je pro každého zahrnuto startovní číslo a 

účastnická medaile, občerstvení a osvěžení. 

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL 

Výdej bude probíhat od 8:00 u registračního stanoviště u ZŠ  

 Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 

Vyhlášení výsledků proběhne od 13,00 hodin u Frýdlantské 

rozhledny, kde bude možnost ji navštívit a bude i skákací hrad pro 

děti. 

STRAVOVÁNÍ 

Čaj, iontový nápoj, ovoce, v cíli závodu je občerstvovací stánek kde 

bude vydán oběd a možnost si zakoupit ještě jídlo či pití. 

 DALŠÍ INFORMACE 

p.Celba – předseda klubu 774 172 276 

ceebiusgym@email.cz 


