
 

Propozice závodu Běh Slavkovem 2019 

Kdy sobota 5. 10. 2019 od 8:00 

Kde nádvoří zámku ve Slavkově u Brna 

Kategorie a časový plán 

Kategorie 
Rok narození  

od–do 
Trať Prezence Rozprava Start 

Vyhlášení 
výsledků 

I 2012–2013 650 m 8:00–9:30 9:30–9:45 10:00 11:15 

II 2010–2011 1 km 8:00–9:30 9:30–9:45 10:20 11:15 

III 2008–2009 
2 km 8:00–9:30 9:30–9:45 10:40 11:15 

IV 2005–2007 

V 1999–2004 

5 km 10:00–12:00 12:10–12:20 12:35 
14:30 

pouze LR, ostatní bez 
vyhlášení vítězů 

VI 1980–1998 

VII 1970–1979 

VIII 1960–1969 

IX 1950–1959 

X 1949 a níže 

V 1999–2004 

10 km 10:00–12:00 12:10–12:20 12:30 14:30 

VI 1980–1998 

VII 1970–1979 

VIII 1960–1969 

IX 1950–1959 

X 1949 a níže 
 

Trať - 650 m – kategorie I 
- 1 km (1 okruh o délce 1 km) – kategorie II 
- 2 km (2 okruhy o délce 1 km) – kategorie III a IV 
- 5 km (2 okruhy o délce 2,5 km) – kategorie V–X 
- 10 km (4 okruhy o délce 2,5 km) – kategorie V–X 

Trať je vedena přes nádvoří zámku, zámecký park, zámeckou alej a náměstí. Je mírně 
zvlněná a jedná se převážně o pískové cesty a dlažbu. 
Trať není uzavřena, nevede po veřejných komunikacích, je zabezpečena organizátory. 

Startovné - kategorie I–III 50 Kč přes web i na místě s tričkem  
 (jistota velikosti trička při přihlášení přes web do 20. 9. 2019) 
- kategorie IV 100 Kč přes web i na místě s tričkem 
 (jistota velikosti trička při přihlášení přes web do 20. 9. 2019) 
- kategorie V–X 200 Kč bez trička přes web (možné do 27. 9. 2019) 
 300 Kč s tričkem přes web (možné do 20. 9. 2019) 
 300 Kč na místě bez trička 

V ceně 
startovného 

- zabezpečení závodu, občerstvení během a po závodě 
- účastnické tričko (pouze účastníci, kteří si jej objednají) 
- upomínkový předmět 
- zajištění zázemí závodníků (převlékárny, toalety) 
- čipová časomíra 
- zdravotní zabezpečení závodu 



 

Přihlášky Přihlášení je možné na místě nebo dopředu přes web www.austerlitz-adventure.cz. 
Výhodou přihlášení přes web je nižší cena startovného a pro účastníky kategorií V–X 
možnost objednání účastnického trička. V kategoriích I–IV dostanou tričko všichni 
účastníci. 
Přihlášky přes web je možné podat do 27. září 2019, budete-li si však chtít objednat 
účastnické tričko, je nutné přihlášku podat nejpozději do 20. září 2019 – později již 
nebude možné tričko v rámci přihlášky objednat. Do tohoto data je také nutné v rámci 
přihlášky vybrat velikost trička pro účastníky kategorií I–IV, později již nebude možné 
zaručit správnou velikost. 
Přihláška je platná pouze po uhrazení startovného na účet pořadatele nejpozději 
1 pracovní den po uzavření přihlášek (tj. 23. září 2019 při přihlášce s objednávkou trička a 
30. září 2019 bez trička). 

Umístění 
startovního čísla 

Při registraci obdrží každý závodník startovní číslo na dres. 

Závodník musí mít umístěné závodní číslo viditelně na hrudi během celého závodu, viz 
obrázek níže. 

 

Měření času Pro měření času bude použita čipová technologie. Čip bude vydán každému závodníkovi 
při prezenci a odebrán v cíli. Čip závodník umístí na nohu u kotníku a je povinen jej mít 
takto umístěn po celou dobu závodu. Při ztrátě či poškození čipu hradí závodník pokutu 
1 000 Kč pořadateli akce. 

Občerstvení Na trati závodu bude jedna občerstvovací stanice v prostoru nádvoří zámku pro závod 
(iontový nápoj a voda) a jedna občerstvovací stanice v prostoru cíle (iontový nápoj, voda, 
ovoce). Závodník může využít občerstvení během závodu při každém proběhnutí 
prostorem občerstvovací stanice pro závod, tj. při každém okruhu. 

Zdravotní zajištění První pomoc bude zajištěna profesionální záchrannou službou včetně sanitního vozu 
v prostoru startu a cíle, v případě potřeby na trati závodu. 

Časový limit pro 
závod 

Pro dokončení běžeckého závodu v kategoriích V–X je stanoven časový limit pro trať 5 km 
60 min a pro trať 10 km 90 min. Pro tratě kategorií I–IV časové limity stanoveny nejsou. 

Zázemí závodníků V kulturním centru Bonaparte vzdáleném 100 m od místa startu a cíle budou připraveny 
převlékárny (oddělené pro muže a ženy), toalety a úschovna tašek a batohů. Toalety jsou 
k dispozici i v zámku. 

Ocenění vítězů V kategoriích V–X budou v závodě na 10 km oceněni první tři závodníci z každé kategorie. 
Závod na 5 km (považovaný za kondiční běh) bude bez vyhlášení a ocenění vítězů. 

Součástí akce bude také vložený závod o nejlepší běžkyni a běžce ze Slavkova u Brna na 
trati 10 km (podmínkou zařazení do závodu je trvalé bydliště závodníka ve Slavkově u 
Brna). Vítězi budou nejlepší běžec a běžkyně na dané distanci bez ohledu na kategorii. 

Parkování Parkování bude možné na parkovišti u stadionu. Případně lze využít placené parkoviště na 
náměstí. Žádné z parkovišť není hlídané. 

Organizátor akce Pořadatelem závodu je Austerlitz Adventure, z.s. ve spolupráci s městem Slavkov u Brna a 
Zámkem Slavkov - Austerlitz. 

Kontaktní osoba Lukáš Nechvátal, e-mail: lukas@austerlitz-adventure.cz, tel.: 776 818 839 

Hlavním partnerem akce je společnost Lohmann & Rauscher s.r.o. 
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