
PODZMINÍ BĚH TOMÁŠE WELZE 2020 

Popis akce:  

Běžecký závod pro veřejnost v okolí sokolovny TJ Sokol Praha-Krč. Trasa závodu cca 3 km v terénu. 

Datum a čas: 

21. září 2020 (pondělí) od 17:30 

• Registrace od 16:30 

• 17:30 – 18:00 – Dětské běhy  

o orientačně - 17:30 U6, 17:40 U10, 17:50 U15 

• 18:15 – Start hlavního závodu 

Kategorie: 

• Dětské tratě (krátké) 

o Děti do 6 let (2014 a mladší) 

o Děti do 10 let (2010-2013) 

o Mládež do 15 let (2005-2009) 

• Hlavní trať (5x) 

o Mládež do 18 let (2003 a mladší) 

o Dospělí do 50 let (1970-2002) 

o Veteráni nad 50 let (1969 a starší) 

• Vždy v každé kategorii zvlášť muži a zvlášť ženy 

• O zařazení do kategorie rozhoduje rok narození 

Trasy: 

• Dětské trasy budou upřesněny a vysvětleny na místě (v blízkém okolí Sokolovny – cca 200, 500 

a 1000 metrů) 

• Hlavní závod: https://mapy.cz/s/mofuloketu  

Startovné: 

• 50 Kč dospělí, 25 Kč děti 

Přihlašování a registrace: 

• Pouze na místě do 10 minut před startem běhu 

Odměny: 

• Medaile pro 3 nejlepší v každé kategorii v každém závodě.  

• Účastnický odznak (placka) pro každého v cíli.  

Zázemí: 

• V areálu Sokolovny bude k dispozici zdejší zázemí (úschovna, šatny, sprchy, toalety) 

• V cílovém prostoru bude volně k dispozici drobnější občerstvení pro závodníky (voda, cola, 

sušenky, ovoce, sladkosti) 

https://mapy.cz/s/mofuloketu


 

Ostatní pravidla a ustanovení: 

• Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, děti se souhlasem rodičů nebo zodpovědné 

dospělé osoby. 

• Na závod se trať neuzavírá, závodníci a doprovod musí dbát o svou bezpečnost a brát ohledy 

na kolemjdoucí, cyklisty. V úsecích před Sokolovnou, v podjezdu pod Jižní spojkou, před 

Zámečkem a v Rosečské mohou výjimečně projíždět auta.  

• Registrace končí 10 minut před vypsaným startem kategorie, pozdější přihlášení může být 

umožněno, pokud to dovolí okolnosti. 

• Ze závodů budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu a sociálních sítích 

TJ Sokol Praha-Krč. Nesouhlas se zveřejněním vlastních fotografií je třeba explicitně vyjádřit 

pořadatelům na místě. 

• Každý účastník souhlasí s těmito pravidly přihlášením na závod a zaplacením startovného. 

 

Kontakt:  

Alois Sečkár 
+420 721 302 700 
seckar@svobodni.cz  
https://www.facebook.com/sokolkrc 
https://www.facebook.com/groups/sokolkrcbeh 
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