
MODRÝ WERTH 2021 

4. ročník krosového běhu  
dne 6.7.2021 

 

Délka tratí: 9,6 km / 5.1 km / cca 5 km / 180m / 575m / 1.100m 
 
Prezentace:                   - od 9:30 hod na návsi v Luhu nad Svatavou 
 

Start : 
 

A) canicross                  - 10:50 hod. na návsi v Luhu nad Svatavou 
B) běhy                         - 11:00 hod. na návsi v Luhu nad Svatavou 

C) chůze, dogtrek         - bezprostředně po startu běhu 
D) děti                           - od 11:20 hod. minimálně ve dvou bězích společně podle 
                                       počtu účastníků 

 

Závod musí splňovat případná omezení vyplývající z nařízení vlády ČR. 
 

I. Standarní formát: 
 

A) běh - hlavní závod „Velký Werth“               9,6 km          převýšení 380 m 
 

Trasa: lesní okruh z Luhu nad Svatavou po modré značce do Hřebenů, kolem hřebenského nádraží, po lesní stezce 
kolem památníku J.W.Goetheho k pivovaru, podél Krajkovského potoka, přes brod nahoru lesem kolem tábořiště Modrá 
kotva zpět ke železniční trati a dále přes řeku Svatavu po modré do kopce a zpět do Luhu 

 

Kategorie běh – hlavní závod: 
muži do 39 let                                             ženy do 34 let  
muži od 40 let do 49 let                               ženy od 35 let do 49 let  
muži od 50 let do 59 let                               ženy od 50 let a výše 
muži od 60 let a výše  
 

Diplom a medaile (1. - 3. místo) 
 

Startovné : 120 Kč 
 

B) Canicross, běh - "Malý Werth"                      5,1 km         převýšení 215 m 
 

Trasa : lesní okruh z Luhu nad Svatavou po modré značce do Hřebenů, dále kolem hřebenského nádraží přes řeku 
Svatavu po modré do kopce a zpět do Luhu 
 

Kategorie canicross:  

- muži bez ohledu na věk  
- ženy bez ohledu na věk 
 

Kategorie běh: 
 

- muži (včetně dorostenců 15 - 18 let se souhlasem zákonného zástupce) 
- ženy (včetně dorostenek 15 - 18 let se souhlasem zákonného zástupce) 
 

Diplom a medaile (1. - 3. místo) 
 

Startovné : 100 Kč 
 

C) Chůze a dogtrek                            cca 5 km           převýšení cca 180 m 
 

Trasa: podle mapy projít 5 kontrolních bodů dle vlastní úvahy a znalostí. 
Součástí bude zodpovězení pěti otázek (úkolů). 
 

Kategorie: 
 

Chůze:      bez ohledu na věk a pohlaví 
Dogtrek:   bez ohledu na věk a pohlaví 
 

Účastnický list 
 

Startovné: 50 Kč, děti 15 let zdarma 



 
D)E)F) Dětské běhy:        180m / 575m / 1.100m         převýšení  0/4/11m         
 

Trasy:  
předškoláci - 180m 

ml. žáci/žákyně - 575m  
st. žáci/st. žákyně a dorostenci/dorostenky - 1.100m  
V obydlené části osady Luh n/S,dětské trasy mohou být podle aktuálních možností změněny. 
 

Kategorie děti: 
chlapci a dívky od 3 do 5 let 
 
chlapci do 10 let                             dívky do 10 let 
chlapci od 11 do 15                        dívky od 11 do 15  
chlapci od 15 do 18                        dívky od 15 do 18  
 

Diplom a medaile (1. - 3. místo), všichni předškoláci medaile smajlík 
 

Startovné : do 15 let zdarma, 16 - 18 let 20 Kč 

 
Další: 
 

Občerstvení: v místě startu - teplý čaj, voda, ovoce, domácí štrúdl, sušenky, čokoláda 

                     na trase – Velký Werth - 5. kilometr - voda, cola, čokoláda, rozinky 
 

WC:          mobilní WC v místě startu 
 

Registrace: https://sokotime.cz 
                    do středy 30.6.2021 12:00 hod.  

                    nebo na místě - navýšené startovné o 20 Kč 

 

 

II. časovka - měřená individuální výzva 

 
Prezentace:     od 10:15 hod na návsi v Luhu nad Svatavou do 12:30 hod. - běhy 

                             od 10:15 hod. na návsi v Luhu nad Svatavou do 12:00 hod. - chůze 
 

Trasy:      A. - F. - shodné při standarním formátu 
 

Start:     - v časovém rozmezí od 10:30 hod. do 12:30 hod. (běhy, včetně dětských),  

                  - od 10:30 hod. do 12:00 hod. (chůze, dogtrek) 
 

                - bez občerstvení, při registraci voda a sušenka 
 

                - bez vyhlašování, výsledky a diplomy na: www.sokotime.cz ) 
 

Registrace: https://sokotime.cz  

                    do středy 30.6.2021 12:00 hod. a na místě bez navýšení startovného 
  
 

 

Obecné informace: 
 

- každý se zúčastňuje na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí s vědomím možného 

  vzniku zranění nebo škody na majetku, za které nenese pořadatel odpovědnost 

- podpisem při registraci dává účastník souhlas pořadateli se zveřejněním jména a fotografií 

  (výsledky, medializace, FB a weby Sport Josefov, Tradiční venkov, Hartenberg a obce Josefov    

  a na www.sokotime.cz) 

- vzhledem ke křížení trasy s železnicí je potřeba zachovat opatrnost 

- za osobu mladší 18 let odpovídají zákonní zástupci 

- během závodu i v prostoru startu musí být psi na vodítku 
 

Sponzoři: Tradiční venkov, z. s., Hartenberg z. s., občané osady Luh n/S a obec Josefov 
 

                - za pořadatele - Sport Josefov, z.s., - Václav Mikeš 

                   tel.: 774 279 477, mail.: sport.josefov@seznam.cz 


