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Kde se běží XpowerCup

nejvyhledávanější závod na severu Čech
Janovských 11 a 19 km (30. 10.)

opravdový lesní běh v Besedicích u Koberov 
Běh Kalichem (9. 5.)  

atraktivní výběh na Žalý
JIlemnice – Žalý (18. 9.)

běh malebným krajem v Benešově u Semil
Benešovská 8 (2.10.)

v Lomnici nad Popelkou se běží Popelka 
(6. 6.), běh plný dalekých výhledů
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Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského 
úřadu Libereckého kraje, 2010; Mapový podklad © Český úřad země-
měřický a katastrální, Geodis Brno, s.r.o., GIS Libereckého kraje



Představení lokality

Obec Benešov u Semil 
se rozkládá na jižním svahu Benešovského vrchu, z něhož je pěkný pohled na hřebeny Krkonoš, 
Ještěd, Tábor, Kozákov a Kumburk. Malebná zákoutí vytváří Jizera, která tvoří přirozenou hranici 
obce a do níž se vlévá všech šest benešovských potoků. Ty protékají kouzelnými roklinami a na své 
cestě vytvářejí i malé vodopády. Umožňuje jim to i výškový rozdíl obce, který činí na necelých třech 
kilometrech 236 metrů. Nad vrchem Strážník, na poli zvaném Na Kamenci, je naleziště chalcedonů, 

achátů, jaspisů, opálů a křišťálů. V roce 1880 zde byl postaven 
kamenný splav s přízemní dřevěnou budovou přádelny bavlny 
– jedná se o první textilku na celém toku Jizery. Obec je členem 
svazku obcí Mikroregion Pojizeří, spadá do Libereckého kraje 
a je členem Euroregionu Nisa. Od nejbližšího regionálního 
centra, města Semily, je vzdálena tři kilometry.



Benešovská 8, XXXVII.ročník

XpowerCup – závod č. 4
V rámci XpowerCupu a jako první díl Benešovské kombinace 20010/2011 pořádá Tělovýchovná 
jednota Benešov u Semil. j

Datum: Sobota 2. října 2010

Místo:   Sportovní areál v Horním Benešově, Benešov u Semil
Časový pořad: Prezentace v místě startu od 12:30 hodin, nejpozději 30 min. před startem kate-
gorie; Děti a žactvo: Start od 13:30; Vyhlášení výsledků cca 14:30; Dospělí, dorost: Výklad tratí do 
14:50, Start v 15:00, Cíl do 15:45, Vyhlášení výsledků cca 16:15 
Tratě: Hlavní závod vede převážně po polních a lesních cestách různé kvality! Tratě dětských 
kategorií vedou po asfaltu.
Startovné: Muži, Veteráni 50,- Kč. Ženy, dorost 40,- Kč. Žactvo a děti zdarma.
Informace: Lukeš Roman, 512 06 Benešov u Semil 201, tel.: 777 217 237, 
email: roman.lukes@tiscali.cz
Kategorie a délky tratí:

předškolní mladší 2007 a mladší 50 m
předškolní starší 2006-05 100 m
předžáci - dívky a chlapci 2003-04 400 m
žákyně nejmladší 2001-02 600 m
žáci nejmladší 2001-02 800 m
žákyně mladší 1999-00 800 m
žáci mladší 1999-00 1000 m
žákyně starší 1997-98 1 000 m
žáci starší 1997-98 1 200 m
dorostenky a dorostenci mladší 1995-96 2 250 m
dorostenky a dorostenci starší 1993-94 2 250 m
ženy a juniorky 1992a starší 2 250 m
muži a junioři 1991-71 8 000 m
veteráni 1970 a starší 8 000 m



Poznámky: Výsledky, fotografi e a další informace - www.benesovusemil.cz. První tři závodníci 
v každé kategorii obdrží věcné ceny

 muži, veteráni  – 8 000 m
 ženy, dorost  – 2 250 m
 žactvo, děti  – 50 – 1 200 m

 kontroly

 
 
 

 

BENEŠOV U SEMIL

Start / Cíl

Xpower Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím Xpower Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím 
– v sobotu 9. října 2010 již 23. ročník tohoto oblíbeného – v sobotu 9. října 2010 již 23. ročník tohoto oblíbeného 

závodu malebným údolím Jizeryzávodu malebným údolím Jizery


