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SPORT LIFE RUN 2016 
Propozice - Veletržní týmový běh na 10 km 

Zúčastněte se sportovní akce Sport Life Run. Týmový běh je určen všem, kteří se oficiálně 
přihlásí na Sport Life Run konkrétně na Veletržní běh na 10 km.  Start běžců Týmového běhu 
proběhne společně s ostatními běžci daného běhu. 

Definice 
Týmový běh je vypsán pro trať 10 km, účastnit se může každý (kamarádi, firmy, kluby,…). 
 
Složení 
Minimální počet v týmu je 5 běžců, maximální počet 10 běžců.  
 
Přihlášení 
Všichni běžci, kteří při registraci zatrhnou sdělení „zúčastním se Týmového běhu“ a napíší 
jméno svého týmu, se mohou Týmového běhu zúčastnit za předpokladu, že se ve startovní listině 
u nejméně 5 běžců objeví stejné jméno týmu. Současně musí vedoucí týmu vyplnit formulář 
pro přihlášení Týmového běhu (viz list č. 2). Tento formulář zašle v elektronické podobě 
na adresu sportliferun@seznam.cz do data uzávěrky přihlášek. 
 
Termín uzavření registrace do Týmového běhu 
Uzávěrka přihlášek do Týmového běhu je stanovena na 1. 11. 2016.  
 
Hodnocení  
Nejlepších pět časů v každém týmu bude sečteno. Vyhodnocují se tři nejlepší týmy s nejnižším 
časem. 
 

Poznámka: 
Případné změny v Týmovém běhu je nutné řešit písemně nebo e-mailem, a to také nejpozději 
do 1. 11. 2016. 
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PŘIHLÁŠKA DO TÝMOVÉHO BĚHU – POTVRZENÍ ÚČASTI 

 

název týmu:     

    (název, který bude uveden ve startovní a výsledkové listině) 

vedoucí týmu:       

   (jméno a příjmení)    

        

    (e-mail)   (telefon) 

složení týmu: 1.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  2.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  3.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  4.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

minimum 5.      

členů týmu   (jméno a příjmení)   (ročník) 

  6.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  7.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  8.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  9.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

  10.      

    (jméno a příjmení)   (ročník) 

Vyplněním tiskopisu a jeho odesláním došlo k registraci týmu do Veletržního týmového běhu. Tým bude 

hodnocen v rámci Veletržního běhu na 10 km. 

 

…………………………………………………………… 

     Jméno a podpis vedoucího týmu 

 


