
Běh podél Halštrova 
2012 

31. ročník 
 
Sraz a prezentace: 

20. října 2012 
9,00-9,45  
v areálu fy. Gealan, Dlouhá ulice, Aš  

Délka tratí: 
9700 m - dospělí, 4000 m - děti 

Start: 
dospělí - pramen Halštrova (708 m.n.m.) cca. 11 hod 
děti - Dolní Paseky (555 m.n.m.) cca 10.45 hod 

Cíl: 
minerálka v Doubravě (502 m.n.m.) 

Trasa: 
dospělí - hrubý asfalt (cca 3 km), pak lesní cesty  
děti – lesní cesty 

Doprava: 
od místa prezentace na start a z cíle zpět připraveným autobusem 

Občerstvení: 
v cíli 

Kategorie: 
děti do 10, 11-12, 13-14 let  
muži 15-18, 19-39, 40-49, nad 50 let 
ženy 15-18, 19-34, nad 35 let 

Rozsah přihlášky:  
Jméno, Příjmení, rodné číslo (rok narození), klub, adresa, popř. e-mail 

Přihlášení: 
- předem na adrese LK Jasan Aš, p.o.b. 9, 352 01 Aš 
- telefonu 603 437 899 
- mailem na lkjasan@tiscali.cz  
- popř. na místě do 9.30 hodin 

Startovné: 
při přihlášení do 7. října 2012  - 30,- Kč 
při přihlášení do 19. října 2012  do 20 hodin - 50,- Kč 
při přihlášení po 19. říjnu 2012  - 100,- Kč 
 
Startovné je možné zaplatit  
- převodem na č.ú. 8807040237/0100 v.s. rodné číslo 
- složenkou typu A na tentýž ú čet 
- složenkou typu C na adresu Luboš Rychlík, p.o.box  9, Aš 352 01 
- osobn ě na některých p ředchozích závodech 
- případně na míst ě startu (100,- K č) 



 
 

Ubytování: 
nezajišťujeme 

Výsledky: 
na internetových stánkách, e-mailem, poštou na požádání 

Ceny 
podle možností organizátorů 

Poznámka: 
závod se koná na lesní půdě v přírodním parku Halštrov a do prostoru startu je 

zákaz vjezdu motorových vozidel 
Upozornění: 

počet startujících pro rok 2012 je omezen na 200 závodníků 
UPOZORNĚNÍ: 

rok 2012 je poslední ročník, pořádaný mojí osobou. Pokud se do začátku 
závodu nepřihlásí zájemce o pořádání (jemuž rád předám „know how“), bude 
Halštrov v příštím roce nahrazen jiným, méně organizačně náročným a snad 
podobným závodem. 
 

!! KAŽDÝ ZÁVODNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !! 

 
 
 
 
 


