Akce se koná pod záštitou
starosty města Český Krumlov
Mgr. Dalibora Cardy

KÁJOVSKÁ DESÍTKA 2022
Jubilejní 10. ročník tradičního silničního závodu na cyklostezce směrem na Český Krumlov
Datum:

Neděle 4. 9. 2022

Místo startu:

Karavan kemp Petráškův Dvůr (https://mapy.cz/s/1UzJp) v Obci Kájov nedaleko Českého
Krumlova.

Pořadatel:

Cyklo Kájov, z.s.

Trasa:

Od karavan kempu Petráškův Dvůr směrem na Český Krumlov a zpět – z důvodu rekonstrukce
mostu se letos poběží jen ke křižovatce v Nových Dobrkovicích, tj. tři okruhy (2x 4 km a 1x 2
km). Komunikace se využívá jako cyklo a in-line stezka a provoz aut je zde minimální. Povrch je
po asfaltu a profil tratě mírně zvlněný. Občerstvení bude na každé obrátce.

I letos bude navíc zařazen nesoutěžní charitativní běh na 2,5 km s otočkou u Památného dubu ve Starých
Dobrkovicích. Trasu je možné absolvovat jakýmkoliv nemotorovým a bezšlapačkovým způsobem, možno ji
pojmout i jako svižnější procházku před obědem, udělat něco pro své zdraví a přispět zároveň na dobrou věc.
Délky dětských běhů dle data narození:
ročník narození 2018 a mladší: 100 m
ročník narození 2014 až 2017: 400 m
ročník narození 2012 až 2013: 800 m
ročník narození 2007 až 2011: 1 000 m
Startovné:

Dospělí 150,- Kč, děti 20,- Kč.

Celý výtěžek ze startovného bude opět věnován Centru BAZALKA,
stacionáři pro děti s kombinovaným postižením
(www.centrumbazalka.cz).
Časový harmonogram:
od 8:30
Registrace závodníků
od 9:30
Start nejmladší kategorie dětských běhů
10:15
Start charitativního běhu na 2,5 km
11:00
Start hlavního závodu na 10 km
cca ve 12:00 Vyhlášení závodů dětí a mládeže a vítězů hlavního závodu (první tři ženy a první tři muži)
Parkování pro vozidla závodníků zdarma v okolí kempu. Za odložené věci pořadatel neručí. Závodníci běží na
vlastní nebezpečí, za dětí zodpovídají jejich rodiče, během konání akce bude zajištěn zdravotnický dozor.

https://kvetinove.studio

https://jazykyvkrumlove.webnode.cz
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