
 

                      MASARYK RUN 2014 
 
Datum: 13. dubna 2014 
 
Místo:  Masarykův okruh (Automotodrom) 
 
Tratě:  10 km –  muži, ženy 
     5 km –  junioři, dorostenci 
            1500 m –  starší žáci, mladší žáci 
   400 m –  přípravka 

  200 m –  přípravka mladší 
 
Start:  od 14:00 hod – závody na 200 m, 400 m, 1500 m 

  v 15:00 hod – společný start 5 a 10 km 
 
Prezentace: Na místě, v den závodu: 

do 13:30 hodin běžci startující na 200 m, 400 m, 1500 m 
do 14:00 hodin běžci startující na 5 a 10 km 

 
Startovné dospělí: 
do 31. 1. 2014  200,-  
do 10. 4. 2014  300,- 
na místě  400,-  
 
Startovné junioři, žáci, přípravka: 
do 10. 4. 2014      50,- 
na místě  100,-  
 
Startovné zahrnuje:  

� sportovní vak (pro prvních 500 přihlášených běžců) 

� pamětní list 

� občerstvení  

� elektronické měření času včetně SMS s cílovým časem 

� slosovatelné startovní číslo (tombola po závodě) 

� on-line výsledky  

� zdravotnická služba 

� šatna, úschovna tašek 

� bezplatné parkování 

 
Kategorie: 

10 km – dvě kola 
muži A     (ročníky narození 1994 - 1975) 
muži B     (ročníky narození 1974 - 1965) 
muži C     (ročníky narození 1964 - 1955) 
muži D     (ročníky narození 1954 a dříve) 
 
ženy A      (ročníky narození 1994 - 1975) 
ženy B      (ročníky narození 1974 - 1965) 
ženy C      (ročníky narození 1964 a dříve) 



5 km – jedno kolo (společný start s hlavním závodem na 10 km) 
junioři  (ročníky narození 1996 - 1995) 
juniorky  (ročníky narození 1996 - 1995) 
dorostenci  (ročníky narození 1998 - 1997) 
dorostenky  (ročníky narození 1998 - 1997) 
 
1500 m (společný start všech běžců na 1500 m) 
Starší žáci  (ročníky narození 2000 - 1999) 
Starší žákyně  (ročníky narození 2000 - 1999) 
Mladší žáci  (ročníky narození 2002 - 2001) 
Mladší žákyně (ročníky narození 2002 - 2001) 
 
400 m 
Přípravka hoši (ročníky narození 2004 - 2003) 
Přípravka dívky (ročníky narození 2004 - 2003) 
 
200 m  
Přípravka mladší hoši (ročníky narození 2005 a mladší)  
Přípravka mladší dívky (ročníky narození 2005 a mladší)  
 

 
Registrace: Pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na     
                        https://system.sportovniservis.cz/ V případě neuhrazeného  
                       startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena. 
 
Ceny:  Věcné ceny pro vítěze všech kategorií. 
 
Prémie: Finanční prémie 3.000,- pro ustavující traťový rekord muži i ženy. 
 
Občerstvení:  Pro účastníky závodu na 10 km je na trati připravena občerstvovací stanice na     
                        5 km. Každý závodník obdrží občerstvení po doběhu v cílovém prostoru. 
 
Časový limit:  Pro dokončení závodu na 10 km je stanoven časový limit 1,5 hod. 
 

Pravidla:  
� každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od registrace,  

v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude bez upozornění zrušena 
� registrace běžců bude uzavřena 10. 4. 2014 v 23:59 hod., případná další registrace je 

možná pouze v den závodů 
� registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení 
� pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to 

zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne 
� závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky 
� na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost 
� po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných 

jízdních prostředcích přísně zakázán 
� pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním 
� organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez 

předchozího oznámení 
� registrační poplatek je konečný a je nevratný  
� pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu 
� balíčky, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele 



� v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč 
 
Záchranná služba:  Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po  
                                    celou dobu závodu. 
 
Program:  Bude upřesněn. 
 
Technické zázemí: Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), mobilní toalety, úschovna  
                                    tašek, prezentace závodníků, občerstvení, stánky partnerů. 
  
Dopravní spojení a parkování: Autobusové spojení bude upřesněno. Parkování v areálu   
                                                     okruhu pro běžce zdarma. 
 
Pořadatel: team agency s.r.o. 
 
Kontakty: Tomáš Mokrý, tel.: 734 641 058 

Lukáš Olejníček, tel.: 602 131 666 
 
Více na www.masarykrun.cz (stránky budou spuštěny nejpozději 12. 1. 2014) 


