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Rozběháme Česko zve všechny běžecké nadšence na 3. ročník závodu Borské dvojičky, 
konaného dne 18. března 2017 v Plzni, v Borském parku. Postav tým ze dvou chlapů, žen či 

smíšeně a vyraž pokořit trasu 10 x 1 km. Každý z týmu uběhne celkem 5 km, přičemž střídání 
je po doběhu parťákova kilometru. 

KDY: 18.3.2018 

KDE: Plzeň – Borský park “u pítka” viz mapy :https://mapy.cz/s/1jczH 
PARKOVÁNÍ: V přilehlých uličkách 

GPS start:  

49.7244625N, 13.3665392E 

POŘADATEL: Rozběháme Česko z.ú. 

ŘEDITEL ZÁVODU: Jan Bielik 

KONTAKT: info@rozbehamecesko.cz, Markéta Myslivcová: +420 608 583 445 

REGISTRACE:  

Online registrace budou brzy spuštěny na www.rozbehamecesko.cz do 16.3. 2018, poté je registrace 

možná na místě 

 

STARTOVNÍ BALÍČEK: startovní číslo, čipová časomíra, originální medaile pro každého 

účastníka,Během běhu bude připraveno občerstvení v podobě vody, sušeného ovoce 

(www.zdravechipsy.cz) čerstvého ovoce a sladké dobroty, fotografie ze závodu 

 

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ: 

Každý účastník dostane originální cílovou medaili. Vyhlašováni budou vždy první 3 umístěné týmy v 

kategorii - medaile, věcné ceny 

 

KATEGORIE:  

TÝM DOSPĚLÍ: Muži / Ženy / Smíšené – 10 x 1 km (každý z dvojice 5x1km) 

 

TÝM DĚTI: 12 – 20 let – 4 x 600m / 21 – 30 let – 4 x 1km (každý z dvojice 2x600 m nebo 2x1 km) 

Každý malý závodník musí být starší 6 let. Dětské kategorie se počítají podle společného věku, který v 
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ten den dosahují, př. Tomíkovi je 7 let a jeho parťákovi Honzovi 12 let = běží v kategorii do 20 let, 

poběží tedy dohromady 4 x 600m. Dětské kategorie jsou bez rozdělení pohlaví a závodníci startuji na 

zodpovědnost rodičů / prohlášení bude při prezentaci v den závodu / 

 

TÝM CANICROSS 4x 1,5km (každý z dvojice poběží 2x1,5 km) 

 

STARTOVNÉ: 

online  

200 Kč/osoba ➡ 400 Kč/tým – dospělí a canicross  

100 Kč/dítě ➡200 Kč/tým děti 

na místě : 500 Kč za tým – dospělí a canicross / 250 Kč za tým – děti 

/ online registrace do 16.3.2018 – registrace na místě možná, bez medaile / 

Pro každého (online registrovaný tým 100%) originální medaile + občerstvení. 

 

 

Předběžný časový harmonogram : 

8:15 – 9:00 – Prezentace, výdej čísel pro dětské týmy 

9:00 – 10:00 – Prezentace, výdej čísel pro canicross 

9:00 - 11:00– Prezentace, výdej čísel běh 

9:15 – Start dětských týmů 

9:45 – Vyhlášení dětských týmů 

10:30 – Start canicross 

11:15 – vyhlášení canicross 

11:30 – start kategorie dospelí 

12:30 / 13:00 – Poslední doběhy (orientační čas posledních doběhů – limit není) 

13:00 – Vyhlášení dospělých týmů* 

* Vyhlášení se uskuteční po doběhu posledního. 

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram 

 

KATEGORIE CANICROSS: 

Kategorie canicross bude startovat zvlášť mimo starty běžců. 

V místě startu, cíle bude k dispozici voda pro psy. 

V místě startu bude možné vyzkoušet i zapůjčit veškeré vybavení pro Canicross, Rádi poradíme s 

výběrem i se základy jak běhat se psem. 

Start hromadný, předávka štafety v předávkovém území - u kategorie canicross nebude nutné předat 

štafetu dotekem - pouze vběhnout do/vyběhnout z předávkového území 

V případě většího počtu závodníků starty ve vlnách 

PODMÍNKY ÚČASTI:  

1. Závodník uhradí startovné v souladu s vybranou tratí a kategorií v uvedeném regulérním 

termínu (startovné je nevratné). 

2. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na 

papírové přihlášce. Účastník zaplacením startovného  potvrzuje svůj souhlas s níže 

uvedenými  pravidly závodu. 



3. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného 

zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný 

souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno)  

 

Pravidla závodu: 

 Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která 

vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.  

 Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.  

 Účast závodu je na vlastní nebezpečí. 

 Startovní číslo musí být umístěno na viditelném místě, je nepřenosté.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích a pogramu závodu. 

 V místě konání prosíme udržujte pořádek. 

 Pohyb mimo vyznačené cesty je zakázán 

 Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků. 

 Závod se koná za každého počasí. 

 Startovné je nevratné. 

 Účast v závodu je na vlastní nebezpečí. 

 

Doplňující pravidla pro kategorii Canicross:  

 Závod se řídí zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., v  pozdějším 
znění. 

 Závodník je povinen mít svého psa/psy na vodítku v místě startu a v jeho okolí a 
chovat se ohleduplně k ostatním závodníkům 

 Vybavení – Canicrossový opasek, Vodítko s amortizérem – maximální délka 
v nataženém stavu 2 metry. Postroj pro psa  vhodný pro canicross 

 Podmínkou účasti psa jsou platná povinná očkování se stářím minimálně + mesíc a 
maximálně 1 rok, očkovaní průkaz mějte s  sebou. 

 Minimální věk psa pro účast na závodě je 12 měsíců. 

 Jakékoli hrubé zacházení se psem může být trestáno diskvalifikací ze závodu.  

 V místě konání závodu prosím udržujte pořádek a uklízejte po svých psech  

 Majitelé háravých fen, buďte prosím ohleduplní vůči ostatním závodníkům  

 Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.  



 Účastník závodu odpovídá za škody způsobené svým psem. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


