
Prezentace na  místě od 9:15 hod. do 10:15 hod.  
Prezentace na stránkách www.tjnyrsko.cz – do 3. 6. 2022  

Start závodu :  dospělé kategorie a junioři v 10:30hod., 
                           dětské kategorie navazují po startu hlavního           

      závodu. 
Startovné 150,-Kč, dětské kategorie zdarma 

Kontakt: e-mail: behynyrsko@seznam.cz, tel: 723 086 311  
                www.tjnyrsko.cz 

 

http://www.tjnyrsko.cz
mailto:behynyrsko@seznam.cz


     TJ Nýrsko z.s.  

        pořádá: 

        20. ročník  

Běhu na Hraničář 
 

Datum konání:  neděle 5. 6. 2022 

Start závodu: Dospělé kategorie a junioři v 10:30hod., 

                                          dětské kategorie navazují po startu hlavního závodu. 

Místo konání:  Areál pod sjezdovkou Nýrsko  

Cíl:               Vrch Hraničář 833 m.n.m. 

Délka- převýšení:  5,1 km / 378m 

Prezentace:  Prezentace na  místě od 9:15 hod. do 10:15 hod.  

Prezentace na stránkách www.tjnyrsko.cz – do 3. 6. 2022,  

platba č. ú. 107-7800760237/0100 (poznámka: jméno, příjmení,     

ročník narození). 

Kategorie:   Junioři 19 let a mladší, 2003 a mladší 

 Muži A 20 – 39 let, 2002 – 1983 

 Muži B 40 – 49 let, 1982 – 1973 

 Muži C 50 – 59 let, 1972 – 1963 

 Muži D 60 – 69 let, 1962 – 1953 

 Muži E 70 let a starší, 1952 a starší 

 

Juniorky 19 let a mladší, 2003 a mladší 

Ženy A 20 – 34 let, 2002 – 1988 

Ženy B 35 – 44 let, 1987 – 1978 

Ženy C 45 – 54 let, 1977 – 1968 

Ženy D 55 let a starší, 1967 – 1958 

           Ženy E 65 let a starší  

http://www.tjnyrsko.cz


dětské kategorie:       roč. 2015 a mladší 

                    roč. 2013 – 2014 

                    roč. 2011 – 2012 

                    roč. 2008 – 2010 

 

Poznámka: 
 Svršky budou dovezeny pořadatelem pod vrchol Hraničáře. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny propozic. 
 Přesun z cíle po vlastní ose (pešky) do Areálu pod sjezdovkou, kde proběhne vyhlášení 

závodu. 
 Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.  
 Za odložené věci v místě Areálu pod sjezdovkou pořadatel neručí. 
 V místě startu bude možné zakoupit občerstvení. 
 Ceny ve formě peněžních poukázek a darů od sponzorů dle možností pořadatele běhu. 
 Závod je součástí Českého poháru běhů do vrchu a 

okresní soutěže Klatovska Ešusliga. 
 

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na:  
  
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s. 
Hlavní rozhodčí závodu: Miroslav Bastl, František Bechyně 
e-mail: behynyrsko@seznam.cz 
tel: 723 086 311  
www.tjnyrsko.cz 
Facebook: TJ Nýrsko z.s.  

 

Těšíme se na Vaši účast!!!  

mailto:behynyrsko@seznam.cz

