4. ROČNÍK BĚHU DOBRÉ VŮLE – PROPOZICE ZÁVODU
13. ZÁŘÍ 2022 OD 18 HOD, OBORA HVĚZDA PRAHA 6 (ZÁZEMÍ NA PŘEDPOLÍ U VYPICHU)
PŘÍSTUP A PARKOVÁNÍ
‐
‐
‐

Zázemí závodu bude nově umístěné na předpolí Na Vypichu, běžecké tratě povedou
v oboře Hvězda (tram a bus do zastávek Obora Hvězda nebo Sídliště Petřiny).
Parkování je možné v okolí obory (podélně v ulicích Na Vypichu a Libocká).
Pořadatel ani Organizátor parkování pro závodníky nezabezpečuje.

ZÁVOD A TRAŤ
‐
‐

Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost.
Okruh v délce 2,5 km je veden po pískových zpevněných cestách v oboře Hvězda.

REGISTRACE
‐

Registrace na závod probíhají prostřednictvím online formuláře (odkaz) kapacita závodu
je omezená, doporučujeme uhradit startovné co nejdříve. Registrace na místě bude možná
pouze v případě volných kapacit. Jméno na startovním čísle bude možné vytisknout
běžcům, kteří se registrovali on-line do 10.9. 2022

STARTOVNÉ PRO DĚTI A JUNIORY



Dětské závody
Juniorský závod

50,– Kč
100,– Kč

STARTOVNÉ PRO DOSPĚLÉ
‐

Startovné při registraci a uhrazení startovného do 30.6.2022:
 Běh pro ženy 5 km
400,–
 Individuální běh 10 km
500,–
 Štafeta (4 x 2,5 km)
1.500,–
 Firemní běh (4 x 2,5 km)
3.500,–

‐

Startovné při registraci a uhrazení startovného do 10.9.2022:
 Běh pro ženy 5 km
450,–
 Individuální běh 10 km
550,–
 Štafeta (4 x 2,5 km)
2.000,–
 Firemní běh (4 x 2,5 km)
4.000,–

‐

Startovné při registraci a uhrazení startovného na místě:
 Běh pro ženy 5 km
500,–
 Individuální běh 10 km
600,–
 Štafety, firemní běh
4.500,–
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Kateřina Kubínová, kubinova@vdv.cz I mobil: +420 606 753 125, www.vdv.cz

‐
‐

Startovné zahrnuje: registraci na závod, startovní číslo se jménem a s čipem.
Startovní číslo si závodníci vyzvednou v den a v místě konání závodu (viz časový
harmonogram).

VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ
‐

Pokud nemůžete běžet, ale přesto chcete přispět, zaregistrujte se a v kategorii běhu
vyberte virtuální startovné za 500,– Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU DNE 13. 9. 2022
16.00 – 17.45
16.00 – 17.00
18.00 – 19.30
19.30

vyzvedávání startovních čísel a registrace na místě
dětské závody a doprovodný program
hlavní běžecké závody
vyhlašování vítězů

KATEGORIE – DOSPĚLÍ







Běh pro ženy 5 km
Běh pro ženy 10 km
Běh pro muže 10 km
Štafeta 4x 2,5 km
Firemní běh 4x 2,5 km
Juniorky/Junioři 15 – 18 let (2,5 km)

KATEGORIE – DĚTSKÉ ZÁVODY
‐

Dětské závody budou probíhat na hlavní zpevněné cestě za Pražskou bránou, kategorie
dle věku dítěte:
 děti do 3 let a rodiče s kočárky
trať 100 m
 děti od 3 do 4 let
trať 400 m
 děti od 5 do 6 let
trať 600 m
 děti od 7 do 9 let
trať 800 m
 děti od 10 do 14 let
trať 1,5 km

DOPROVODNÝ PROGRAM
‐
‐
‐
‐

dětské běžecké závody, sada atletické přípravky od USK
výstava „Ciť hlavou a mysli srdcem“ z Charity Lovosice
divadlo Spejbla a Hurvínka, fotokoutek s Olgou a Václavem
občerstvení a osvětové interaktivní stánky

Závod se koná pod záštitou starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře.
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