
 

 

REGISTRACE ON-LINE DO 20. ŘÍJNA 2021 

 

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI 

• KVĚTA JERIOVÁ-PECKOVÁ, trojnásobná olympijská medailistka v běhu na 
lyžích 

• ZDENĚK PECKA, trojnásobný olympijský medailista ve veslování 
• MGR. ZDENĚK RAJM, místostarosta města Lomnice nad Popelkou  

DATUM:     

! 28. ŘÍJEN 2021 

MÍSTO STARTU A CÍLE, ZÁZEMÍ ZÁVODU   

! Sokolovna Lomnice nad Popelkou, Plk. Truhláře 352, Lomnice nad 
Popelkou 512 51 

START HLAVNÍHO ZÁVODU:  

• 14:00 

START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ:  

! 12:45 / 250 metrů (ročníky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)  

! 12:50 / 500 metrů (ročníky 2013, 2014, 2015, 2016) 

! 13:10 / 1 km ( 2012 - do 15 let věku běžce) 

VÝDEJ STARTOVNÍCH BALÍČKŮ A REGISTRACE:  

! dětské závody: 11:30 - 12:30 

! hlavní závod: 11:30 – 13:30 

REGISTRAVE NA MÍSTĚ: 

! dětské závody: 11:30 - 12:30, zdarma, sladká odměna a pitný režim v 
cíli, bez nároku na medaili a další materiál, který obdrží registrovaní 
on-line do 20. 10. 2021 

! hlavní závod: 11:30 - 14:00, 200 Kč, sokolský guláš, bez nároku na 
medaili a další materiál, který obdrží registrovaní on-line do 20. 10. 
2021 



 

 

POPIS TRATÍ: 

! 250 metrů - běh pro nejmenší v bezprostřední blízkosti lomnické 
sokolovny 

! 500 metrů, 1 km- po zpevněné cestě s mírným převýšením  

! 6,5 km - trasa polními a zpevněnými cestami s minimem asfaltu 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE: 

! 250 metrů (ročníky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

! 500 metrů (ročníky 2013, 2014, 2015, 2016) 

! 1 km (2012 - do 15 let věku běžce) 

! hlavní závod 6 km, mladší 18 let se souhlasem rodičů 

PROGRAM:  

11:30 - 12:30 registrace dětské závody 

11:30 - 13:30 registrace hlavní závod 

12:00   SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY 

12:45   dětský závod 250 metrů 

12:50   dětský závod 500 metrů 

13:10   dětský závod 1 km 

13:30   zdravice patronů závodu 

   vyhlášení výsledků dětské závody 

13:45   rozprava před závodem a společná rozcvička běžců 

14:00   start hlavního závodu 

15:30   vyhlášení výsledků hlavního závodu 

 po celou dobu konání  

výstava ke 150. Výročí T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou 

   dětský koutek v sokolovně 



 

 

TÝMOVÁ SOUTĚŽ:  

Sokolský běh republiky je o myšlence připomenutí si historie, sokolských tradic a 
oslavy naší republiky pohybem. A s větším počtem účastníků roste zábava! Proto 
se kromě individuálního běhu mohou závodníci zapojit i do týmové soutěže. Ta 
spočívá v zapojení co největšího počtu běžců do svého týmu. Tým, který v rámci 
jednoho každého závodu bude mít největší počet závodníků, vyhraje týmovou 
soutěž a získá tak startovné pro všechny své běžce na příští ročník. Název týmu 
vyplňte při registraci.  

 

DALŠÍ INFORMACE: 

! šatny a sprchy budou k dispozici v prostorách sokolovny 

! občerstvení zajištěno 

 

POŘADATEL:  

• T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou 
• Petr Sádek, 777 050 625, psadek@sokol.eu 
• Martin Ehmig, info@sokollomnice.cz 

 

Akce se uskuteční a bude přizpůsobena aktuálním epidemiologickým 
opatřením. Z tohoto důvodu může dojít ke změně programu. Sledujte 
webové stránky https://www.behrepubliky.cz/zavody/lomnice-nad-popelkou 
a stránku události na Facebooku ,,Sokolský běh republiky - Lomnice nad 
Popelkou”.  

 


