
Milí čeští přátelé běhu, 

14.října 2018 pořádá  Rötenbach e.V., jako každoročně další, již 31.ročník běžeckých 

závodů Weißeritztallauf. 

Velmi se těšíme, že Vás budeme moci přivítat v Rötenbachu opět v hojném počtu !! 

 

Přehled nejdůležitějších informací: 

Místo startu: Sportovní areál Röthenbach, 01774 Klingenberg                             

Dodatečné přihlášky a výdej startovních čísel od 8:00 hodin do 30 min. před startem. 

 

Závody: 

13 km Weißeritztallauf                           Start: 10:00 

     muži  „Männer“ (M20) a M30-M60 (1998 - 1954) 

     mládež – junioři U18, U20  (1999-2002) 

     občerstvovací stanice pro závodníky po 7 km a v oblasti cíle 

 

 7,5 km Weißeritztallauf                Start: 10:05, chodci (Nordic Walking) 10:05 

     ženy  “Frauen” (W20) a W30-W65 (1998 - 1949) 

     mládež – juniorky U16, U18, U20 (1999-2004) 

     mládež – junioři U16  (2003-2004) 

     muži -  M65 – M80+  (1953 a starší) 

 

2,5 km Weißeritztallauf (Meilenlauf)       Start: 10:10 

     žáci a žačky U8, U10, U12 U14 chlapci a dívky (2005 a mladší), W70+ (od 1948) 

     otevřená kategorie pro příchozí (bez přirážky 2 Eura) 

 

800 m   Bambinilauf                                  Start: 10:15 

     Zde se nebude určovat pořadí. Každý, kdo úspěšně dosáhne cíl (včetně 

     přihlášených chodců-nordic walking) obdrží pamětní diplom. 

 

Formuláře na přihlášení naleznete na internetu www.weisseritztallauf.de. Vyplněné je 

zasílejte elektronicky nebo faxem na číslo či adresu, jež jsou uvedeny na formuláři.  

Při písemném přihlášení uvádějte prosím: jméno, příjmení, adresu, datum 

narození, oddíl (za který závodíte) a délku tratě.  

 

Startovné dle délky závodu (postupně) ve výši: 7 Eur, 5 Eur, 3 Eura se platí před 

začátkem závodu, Bambini a chodci-nordic walking na 7,5 km jsou bez startovného. 

Dodatečné přihlášení je možné do 30 minut před startem závodu s přirážkou ke 

startovnému 2 Eura (kromě 2,5 km). Přihlášením uznáváte závodní podmínky.  

 

O příslušné zdravotní nebo další jiné pojištění se stará každý účastník sám.  

 

Vyhlášení vítězů proběhne přibližně v 11:30. Pro vítěze dvou hlavních kategorií jsou 

připraveny poháry a věcné ceny, další umístění v jednotlivých kategoriích na 2.a 3. 

místě získají diplomy, medaile a sportovní oblečení od firmy Craft. Nejmladší a 

nejstarší účastník bude též oceněn. 

 

Kontakt a písemné přihlášky: 
René Papenfuß, Hohnsteiner Str.5, 01099 Dresden 

Fax.: René Papenfuß  0049-351-3344710 

www.weisseritztallauf.de  (zde naleznete podrobnosti a také závodní řád) 

 

Své přihlášky zasílejte prosím nejpozději do 11. října, abychom pak stihli sestavit 

startovní listinu a časový harmonogram. Pozdější přihlášení je s přirážkou 2€ možné. 

 

Se srdečným pozdravem Váš             Rötenbach e.V. 

http://www.weisseritztallauf.de/

