
 

Butovský kros 
18. ročník 

8. ročník memoriálu Karla Formánka 
 

Zařazen do regionálního běžeckého poháru Běžec Jičínské kotliny (BEJK). 

 

Kategorie „Běh pro všechny“ na trati 4 300 m je pro ty, 

kteří si netroufají závodit, ale přesto si chtějí zaběhat         

a dokázat si že: „taky na to mám“. 

 

Nově zařazena kategorie „O Železnou ženu“ na dlouhé 

trati 8600 m. 

 
Pořadatelé:        TJ Butoves , obec Butoves 
                           ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj 

 

Termín konání: 9. 7. 2016, sobota 

Místo konání: Butoves (okres Jičín) 

 

Čas zahájení dětských kategorií 15:00 

Čas zahájení „Železné ženy“            16:00 

Čas zahájení Běhu pro všechny       16:05 

Čas zahájení hlavního závodu 17:00 

 

Prezentace: 14:00 – 15:00, dětské kategorie 

                     15:00 – 16:00, Běh pro všechny, „Železná žena“ 

                     15:00 – 16:45, junioři a dospělí  

pohostinství Butovanka (blízko vlakového nádraží) 

 

Startovné: 80 Kč dospělí, 40 Kč dětské kategorie 

  

Občerstvení: voda v průběhu závodu, po závodu limo nebo pivo a párek 

 

Vyhlášení výsledků: děti – před zahájením hlavního závodu, junioři a dospělí – 

cca 20 – 30 min po doběhu posledního závodníka 

 

Ceny: diplomy a drobné věcné ceny pro první tři v každé kategorii, další ceny 

dle možností pořadatele  



 

 

Trať hlavního závodu: 8 600 m (muži; 2 kola), 4 300 m (ženy, juniorky a 

junioři) 

Trať vede rovinatým terénem butovských lesů. 

 

Povrch trati: asfalt, zpevněné a nezpevněné lesní a polní cesty 

 

Kategorie: 

juniorky a junioři (18 – 19 let), ženy a muži do 39 let, do 49, do 59, do 69, 70 a 

starší 

 

Starty probíhají intervalově. V kategoriích dospělých startují nejdříve ženy 

v pořadí od nejtarších kategorií. Poté muži opět od nestarších kategorií. 

 

Dětské kategorie: rozdělení a délky tratí viz rozpis níže. Starty hromadné, na 

tratích 1 200 m a 2 400 m podle počtu přihlášených případně intervalově. 

 

Běh „O Železnou ženu“: věkově neomezený, s hromadným startem. Zařazen 

před startem hlavních kategorií, s možností startu v hlavních kategoriích.  

 

Běh pro všechny: věkově neomezený s hromadným startem na jednokolové trati 

hlavního závodu. 

 

Pozávodní společenský program: 

dětské doprovodné akce, maso na grilu, živá hudba k poslechu i tanci 

 

Propozice a výsledky na: www.behej.com,  

   www.mpcr.cz/bejk/bejk_5/ 

 

Kontakt a informace: 

Karel Formánek: e-mail: k.4manek@seznam.cz, mobil: 720 626 055 

http://www.behej.com/
http://www.mpcr.cz/bejk/bejk_5/
mailto:k.4manek@seznam.cz


 

 

Rozpis kategorií pro rok 2016 
(pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození) 

 

děti (povrch tratí: asfalt, tratě 1 200 m a 2 400 m: asfalt a nezpevněné lesní a 

polní cesty): 

 

nejmenší do 2014, v doprovodu rodičů  do 2 let       50 m 

 

2013        3 roky      80 m 

 

2012        4 roky     100 m 

 

2011        5 let      120 m 

 

2009 – 2010 žákyně     6 – 7 let      150 m 

   žáci            200 m 

2007 – 2008 žákyně     8 – 9 let      300 m 

 žáci            400 m 

2005 – 2006 žákyně     10 – 11 let      400 m 

   žáci            500 m 

2003 – 2004 žákyně     12 – 13 let      500 m 

 žáci         1 200 m 

2001 – 2002 žákyně     14 – 15 let      500 m 

   žáci         1 200 m 

1999 – 2000 dorostenky     16 – 17 let  1 200 m 

   dorostenci        2 400 m 

 

Běh „O Železnou ženu“: bez věkového omezení, hromadný start      8 600 m 

 

Běh pro všechny:             bez věkového omezení, hromadný start      4 300 m 

 

juniorky a junioři:         4 300 m 

 

1997 – 1998     18 – 19 let  

 

ženy a muži:     ženy 4 300 m, muži 8 600 m (2 kola) 

 

1977 – 1996     do 39 let 

 

1967 – 1976     do 49 let 

 

1957 – 1966     do 59 let 

 

1957 -  1946     do 69 let 

 

1946 a starší                                        70 let a starší 


