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SANASPORT Běžecká Tour VŠ LIGY  
5 km a 10 km 

(středa 31. 8. 2011 start 19h) 
Veškeré informace včetně mapky trati a přihlašování do 5km a 10km závodu najdete na 

http://www.vsliga.cz/cz/sporty/behani/ 

Registrace 

Do závodu se přihlaste a zaplaťte startovné online. Jak to funguje? 

 Pokud ještě nemáte účet na webu VŠ LIGY, registrujte se na http://www.vsliga.cz/cz/registrace-uzivatele/.   

o Musím být vysokoškolák? Nemusíte. 

 Pak už se na libovolnou naši akci přihlásíte jedním kliknutím na stránce příslušné akce. 

 Nabijte peníze do Internetové peněženky a plaťte online. 

Pokud Internetu nevěříte a chcete se s námi nejdříve vidět osobně, je možné se jen registrovat a platit až na místě.  

Startovné 

 Registrace a platba bezhotovostně 80Kč (přes Internet / převodem). 

 Platba na místě 100Kč 

Trať 

Oběhne se areál Hamrsport Braník, potom směrem proti proudu řeky a zpět. V běhu 5km bude obrátka blíž. Od 

říjnového závodu je trať oficiálně přeměřena rozhodčím atletiky Ing. Pavlem Frčkem, který mj. měří i závody PIM. 

Pro koho je závod 

Pro všechny. Můžete u nás s běháním začít, stejně jako trénovat v závodním tempu na vrchol sezóny.  

Doprava 

 MHD do stanice Nádraží braník: Tramvaj 3, 17, 21, BUS 121 

 Auto se dá zaparkovat v blízkém okolí areálu. 

Úschova zavazadel 

 Před deštěm si můžete věci uschovat v pořadatelském stanu. 

 Nenechávejte si v úschově cennosti! Snažili jsme se přijít na nějaký způsob, ale bohužel nejsme 

schopni je dostupnými prostředky chránit před krádeží. 

Téma  

Téma srpnového závodu: Prvňáčci – pamatujete si, jak jste byli vybaveni, když jste šli poprvé do školy? 

(více viz propozice na stránkách závodu) 

Za organizační tým VŠ LIGY 

Pavel John 

pavel.john@vsliga.cz  
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