Přenosová
práva:

Hop
Tv&Video.

Vzpomínka
na minulý
ročník

Jubilejní 25. ročník přilákal na start 76 závodníků. Loňský vítěz
Daniel Krupička chtěl letos vytvořit traťový rekord, ale několik dnů
před závodem si vidlemi propíchl nohu. Život vesnické mládeže
prostě není snadný. Věříme,že ještě rozhodně neřekl své poslední
slovo a letos se objeví v plné formě.
Díky tomu se otevřela šance pro další účastníky. A tu nejlépe
uchopil za pačesy Zbyněk Šimůnek. Putovní kufr tedy na rok
putuje do jeho vitríny.
Asi minutu za ním dorazila Terka Wyderka a stala se tak
nejúspěšnější ženou loňského ročníku na dlouhé trase. Chybělo
málo a mohli jsme mít první dámskou držitelku putovního kufru
ve čtvrtstoleté historii.

Zvláštní
poděkování:

Radkovi Laudinovi za kapitolu o našem závodu v knize Památná
místa Járy Cimrmana. A Vám všem, kteří svou každoroční,
občasnou, sporadickou či alespoň myšlenkovou účastí píšete další
kapitoly a příběhy.

Informace:

Podá pořadatel Pavel Hop Kratina, Sportovců 3035, 272 04
Kladno 4, mobilní telefon 724164258, http://behjc.rohaci.com,
e-mail pavelhop@volny.cz.

 Přijďte najít svůj Liptákov ! 
Jako loni, letos znovu
každý spěchá k Liptákovu.
Všichni ti poutníci pěší
na další ročník se těší.
V neděli 15. října 2017 v 15 hodin startuje 26. ročník
tradičního mezinárodního kufroběžeckého závodu

Běh Járy Cimrmana

Závod pořádá Turistický oddíl mládeže Roháči Kladno

Superlativy závodu
Nejmladší běžec:
Nejmladší běžkyně:
Nejmladší účastník:
Nejmladší dvojčata:
Nejstarší účastník:
Nejstarší účastnice:
Nejvyšší počet účastníků:
Nejnižší počet účastníků:
Rekord venkovanů 5,5 km:
Rekord venkovanek 5,5 km:
Rekord venkovanů 3,3 km:
Rekord venkovanek 3,3 km:
Nejvzdálenější účastníci:
Nejčastější účastník:
Nejčastější účastnice:
Nejvíce rodinných účastníků:

Daniel Judák 302 dnů v 23. ročníku
Daniela Alscherová 244 dnů v 11. ročníku
Natálka Jindrová 22 dní v 13. ročníku
Petr a Vojtěch Kratinoví 344 dnů v 24. ročníku
Ladislav Tlustý 73 let v 22. ročníku
Helena šimůnková 82 let v 25. ročníku
103 v 14. ročníku
10 v 1. a 2. ročníku
Miloš Kmuníček 24:50 v 17. ročníku
Alice Procházková 30:13 v 10. ročníku
Martin Utíkal 15:47 v 10. ročníku
Katka Procházková 15:00 v 10.ročníku-absolutní rekord krátké trasy !
Jan, Jan a Michael Soyka, Zürich, S C H W E I Z
Pavel Varga 24 účastí
Petra Vostatková – Vargová všech 25 ročníků
Mirka a Petr Kuthanovi, dcery Petra a Lenka, manžel Petry Zdeněk, ,
syn Kryštof, dcera Štěpánka, pes Jáchym, manžel Lenky Lukáš,,
syn Daniel, bratr Mirky Tomáš Burian a Medvídek z Bogoty

MOŽNÁ BUDE I TROCHU ŠVANDY !
PŘIJĎTE I VY!

Vítěz 25. ročníku Zbyněk Šimůnek s putovním kufrem

Start:

V neděli 15.října 2017 v 15 hodin na rozcestí Na Cimrmanském
v Kladně. POZOR! PŘIJDTE VČAS! Chceme letos časový plán
dodržet a nebýt ve stresu během vyhlašování výsledků. POHOV!

Spojení:

Městským autobusem číslo 606 na konečnou v Rozdělově a dále
pak zhruba 200 metrů za podnik Energie. Prezentace proběhne
mezi 14. a 15. hodinou.

Cíl:

Železniční stanice v Liptákově.

Trasy:

Stejné jako v uplynulých ročnících. Dlouhá trasa měří 5,6 km.
Kratší trasa pak má 3.3 km, vede po žluté turistické značce
na rozcestí Na rovinách a pak lesní cestou do cíle. Batolata běží
opět trasu k chalupě a zpátky.

Podmínky:

Závod je připomenutím myšlenek Járy Cimrmana. Na rozdíl
od Coubertenova hesla "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se"
Cimrman jak známo propagoval myšlenku "Aby to bylo jako
ze života." Doslova říkal: "Bude-li vás honit policajt nebo budete-li
spěchat na vlak, také se nepřezujete do cviček a nepřevléknete
do trenýrek s lampasy." S oblibou pak pořádal závody venkovské
mládeže s kufry a v zimnících. I v našem závodě je zakázán
sportovní oděv a obuv. Podmínkou jsou delší zimní kabáty a kufr,
čím starobylejší, tím lepší. Doporučená zátěž je dle kategorií
1-10 kg. Tratě budou označeny latexovými šipkami, v případě
sněžení šipkami vyrytými ve sněhu. Podle zásady ,,Aby to bylo
jako ze života" nebude na cestách omezena doprava, je tedy třeba
vyvarovat se srážek s dopravními prostředky a lesní zvěří.
Přeběh silnice krátké trasy zajištěn pořadadateli.

Občerstvení:

V cíli čaj, ale i nápoje chlazené sněhem ( pokud napadne).

Časový plán:: 14. 00 začátek přihlašování
15.00 start batolat
15.10 vyhlášení vítězů kategorie batolat
15.20 start hlavního závodu
16.30 zakončení a odjezd vlakem zpět
Kategorie:
název
věk
Venkovská batolata
0-5 let
Venkovská mládež
6-11 let
Venkovští dospívající
12-14 let
Venkovští jinoši a jinošky
15-17 let
Dospělí venkované
18-39 let
Venkvané v nejlepším věku
40-49 let
Venkované zkušení
50-59 let
Venkované zkušenější
60-69 let
Venkované nejzkušenější
70-99 let
Běžci ze záhrobí
100 a více let
Velocipedisté bez ohledu na
věk a pohlaví
Krosmutter bez ohledu na
pohlaví matky
Poutníci krátké trasy
neomezen
Zvířata a zvěř živá i z plyše
neomezen

trať
0,2 km
3,3 km
3,3 km
5,6 km
5,6 km
5,6 km
5,6 km
5,6 km
5,6 km
5,6 km
3,3 km
3,3 km
3,3 km
3,3 km

Číslo před lomítkem u zátěže se týká hochů, mužů a starců, druhé číslo
dívek, žen a stařen. Chudými venkovany rozumíme hubené a otrhané
závodníky všech kategorií. Závodníci do 6 let s jakýmkoliv kufříkem
běží trasu k chalupě a zpátky. Zvířata budou vyhlášena v jediné
kategorii. Kufr se zátěží si musí závodníci přinést z domova. Proběhne
také soutěž kufroběžců - kuřáků Zlatý špaček (nezaměňovat se Zlatým
slavíkem!). Podmínkou je kouřit po většinu trasy vonný doutník nebo
dýmku. Cigarety nebyly v době Járy Cimrmana rozšířeny a nejsou
povoleny.
Technické
poznámky:

Zátěž kufru budiž označena jako doporučená. Účelem není odradit
potenciální běžce tím, že by neunesli předepsané kilogramy. Přesto
věřím, že zejména závodníci usilující o putovní kufr doporučenou zátěž
dodrží. Zavedena je taktéž kategorie poutníků krátké trasy bez ohledu
na věk a pohlaví. Pokud běžíte či jdete krátkou trasu, přihlaste se jako
poutníci. Pokud nechcete platit, tak jako chudí poutníci. Pokud běží Vaše
dítě závod batolat a pak ho vezete v kočárku do cíle, prezentujte se jako
krossmutter – k jednomu kočárku jich může být několik. A pokud Vaše
dítě batolata neběželo – ještě se nebatolí – sdělte nám prosím jeho jméno,
aby se dostalo do análů závodu. Zvířata mají trasu 3,3 km. Pokud běží
zvířata ,,dlouhou“, budou vyhlášena v jedné kategorii s krátkou trasou.
Moc děkujeme za pochopení, ušetří nám to zpracování výsledků.

Doprava zpět: Vlakem z Liptákova. Příjezd do Kladna či Rakovníka kolem 17. hodiny.
Startovné:

Letos 30,- Kč. Nemajetní závodníci mohou startovat v kategorii chudých
venkovanů a venkovanek zdarma.

Cimrmanovo Spočívá ve zjednodušení našeho zápisného. Nahrazuje Cimrmanovu
zjednodušené sociální síť a vrací náš závod z kategorie profesionálních zpět k jeho
startovné:
amatérským kořenům. Děti do 5 let neplatí. Nad 6 let vybírámě 30,- Kč
na osobu. Závodníci nad 70 let platí startovné rovněž, ale díky integraci
dopravy se mohou na start svézt zcela zdarma.
zátěž
1/0,5 kg
2/1 kg
5/3 kg
7/5 kg
10/7 kg
10/7 kg
7/5 kg
7/5 kg
7/5 kg
7/5 kg
10/7 kg
10/7 kg
7/5 kg
1/0,5 kg

Výsledky:

Budou zaslány na udanou adresu. Výsledky dostane každý závodník
příslušného ročníku. Zároveň dostane několik dnů předem propozice na
příští a přespříští ročník.

Ceny:

Tradičně hodnotné. Hlavní cena - putovní Cimrmanův kufr – přechází do
vlastnictví toho, kdo třikrát celkem (ale ne ve třech letech za sebou) či
pětkrát po sobě zvítězí.

Tiskový
orgán:

Časopis Horác, Kladenské listy, Kladenský deník, Český rozhlas Region
a další periodika. Zástupci masmédií jsou vítáni.

Internetová
stránka:

http://behjc.rohaci.com.

