
RUN WITH AXIS 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA 25. 3. 2017 www.nocni10.cz 

AXIS NOČNÍ 10 / 5 KM 
2017 

Pořadatel: Pteam sport, z.s.   Generální partner: AXIS 

 

 

 

 
Oficiální web: www.nocni10.cz  

 
                  @axisnocni10 
 

Hlavní tratě závodu: 10 / 5 KM 
 
Datum:  sobota 25. 3. 2017 
Kde:   lávka za Kauflandem v Jihlavě  
Starty: 

Děti 3 – 7 let:    19:00 
Děti 8 – 11 let:   19:10 
Děti 12 – 14 let:   19:20 
Závod na 10 km    20:00 
Závod na 5 km    20:05 

 
Čelovky doporučeny. Trasa u Českého mlýna může být bez 

pouličního osvětlení 
Startovné:   

Dospělí  200 Kč do 28. 2. 2016 (rozhodující je připsání částky na účet) 

15 + let U neuhrazeného startovného bude na místě vybíráno startovné 300 Kč

  Registrace na místě je možná, ale startovné se zvyšuje na 300 Kč 

Štafety  600 Kč za celou štafetu (možnost úhrady na firemní fakturu) 

Děti   ZDARMA  

3 – 14 let 

 

Prvních 200 registrovaných závodníků v dospělých kategoriích a 

v dorostenecké získá originální čelenku závodu 

 

Každý účastník obdrží originální účastnickou medaili po proběhnutím cílem 

 

Startovní balíček:  

 startovní číslo s Vaším jménem a s logem závodu + čip pro 

přesné změření Vašeho cílového času  

 Vaše jméno na startovním čísle bude pouze pro závodníky 

registrované a zaplacené do 17. 3. 2017 

 pro registrované a zaplacené do 28. 2. 2017 originální baťoh 

s logem závodu 

http://www.axiswear.cz/
https://www.facebook.com/events/1594497700762427/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://www.nocni10.cz/
https://www.facebook.com/events/1594497700762427/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/events/1594497700762427/?ref_dashboard_filter=upcoming
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 barevný svítící náramek pro označení závodníka 

 malou pozornost v podobě zdravé výživy 

 

 

Vyzvednutí startovních balíčků: 

Startovní balíček bude připraven pro všechny závodníky se zaplaceným 

startovným v den závodu v místě prezence (tělocvična TJ START hned u 

startu po bočních schodech nahoru). 

Pro závodníky se zaplaceným startovným do pátku 17. 3. 2017 bude možnost 

si startovní balíček vyzvednout v prodejně našeho generálního sponzora 

AXIS v Palackého ul. v Jihlavě v týdnu před závodem tedy od pondělí 20. 3. 

2017 do pátku 24. 3. 2017 (UPOZORNĚNÍ: není povinné si balíček 

vyzvedávat, startovní balíček bude pro Vás připraven také v den závodu) 

Při vyzvednutí startovního balíčku musíte mít svůj občanský průkaz. 

V případě, že budete chtít vyzvednout balíček někomu jinému (příbuzný, 

známý, kamarád, manžel/ka), musíte mít od osoby podepsanou plnou moc, 

její verzi naleznete níže v příloze nebo na našich webových stránkách. 

 

Kategorie:  

pohlaví věk ročník 
narození 

trať start 

Štafety 2 – 3 členné 

(bez omezení pohlaví) 
od 15 let 2002 - méně 10 KM = 3x 3,3  

každý člen běží jeden úsek 
20:00 

Muži A 18 - 39 let 1999 – 1978 10 km 20:00 
Muži B 40 - 49 let 1977 – 1968 10 km 20:00 
Muži C 50 - 59 let 1967 – 1958 10 km 20:00 
Muži D 60 - a více 1957 a méně 10 km 20:00 
Ženy A 18 - 34 let 1999 – 1983 10 km 20:00 
Ženy B 35 - a více 1982 – méně 10 km 20:00 

Muži OPEN 18 – a více 1999 – méně 5 km 20:05 
Ženy OPEN 18 – a více 1999 – méně 5 km 20:05 
Dorostenky/ci 15 – 17 let 2002 – 2000 5 km 20:05 

Starší žáci 11 – 14 let 2006 - 2003 2 km 19:20 
Mladší žáci 7 – 10 let 2010 – 2007 1 km 19:10 
Benjamínci 3 – 6 let 2014 - 2011 300 m 19:00 
* V případě zájmu může závodník starší 15 let s písemným souhlasem rodičů běžet závod na 10 KM, ve kterém 

bude hodnocen v kategorii Muži 18 – 39 let a bude platit startovné hlavního závodu nebo se může zúčastnit 

kategorie štafety, kde je nutné mít také potvrzení od zákonného zástupce. 

     

 Tratě:  Hlavní závod: 10 km (3 velké okruhy) – rovinatá trať okolo řeky Jihlavy 

štafeta: 3 x 3,3 km (tříčlenná štafeta, každý člen poběží jeden okruh a 

závěrečnou rovinkou proběhnou všichni členové společně, aby měli 

společnou památku v podobě fotografie.) 

OPEN závod: 5 km závod pro všechny (1 kratší okruh + 1 velký okruh) 

= rovinná trať okolo řeky Jihlavy, kterou zvládnout všichni 

Dětské závody: od 300 do 2 km 

viz mapy na stránkách závodu 
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Program:   18:00 – 18:45 prezence dětí – doporučujeme využít online 

registrací 

   18:45 – konec prezence dětí 

   18:00 – 19:45 prezence do závodů na 10 a 5 km + výdej čipů  

   19:45 – konec prezence závodů na 10 a 5 km 

   19:00 – START závodu benjamínků 3 – 6 let 300 m 

   19:10 – START závodu mladších žáků 7 – 10 let 1 km 

   19:20 – START závodu starších žáků 11 – 14 let 2 km 

   19:45 – vyhlášení výsledků dětských kategorií 

19:50 – 21:00 hlídání dětí v tělocvičně (je nutné dítě svěřit 

zodpovědné osobě viz níže) 

   20:00 – START závodu na 10 km (včetně štafet) 

   20:05 – START OPEN závodu na 5 km (společně s dorostenci) 

   21:00 – vyhlášení výsledků 

  

Přihlášky:   online registrace spuštěny od 1. října 2016 www.ptime.cz 

konec online přihlášek do 22. 3. 2017  

poté možnost přihlášek na místě v den závodu 25. 3. 2017 

 

Hlídání dětí:  během hlavního závodu bude zajištěno hlídání vašich dětí, které 

budou mít připravený zábavný program v tělocvičně (hry, skákací 

hrad atd.).  

 Harmonogram: 19:50 možnost předání dětí v místě prezentace 

do rukou odpovědné osobě, které budou zajišťovat hlídání 

(budou označeny tričky s logem závodu !!!)  

 Děti budou po celou dobu hlídání označení reflexní vestou. 

 Dítě je nutné si po závodě vyzvednout nejpozději však 

v 21:15 

 

Ceny:  všichni závodníci obdrží originální medaile na památku závodu  

 pro první tři děti v každé kategorii bude připravena malá drobnost 

dospělí první 3 v každé kategorii 

v kategorii štafet:  

1. štafeta vyhrává 50L sud piva Ježek*)  

2. štafeta vyhrává 30L sud piva Ježek*) 

3. karton piv Ježek a věcné ceny*)  
*) V případě, že ani jeden člen štafety nebude mít 18 let, musí cenu vyzvednout rodič, 

alespoň jedno ze závodníků 

 

Občerstvení:  čaj, maková a tvarohová buchta, ovoce (banány, meloun) 

 

www.ptime.cz
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Parkování:  možnost parkovat u hypermarketu Kaufland a Albert v ulici 

Romana Havelky, Jihlava v blízkosti dálničního převaděče viz 

obrázek níže.  

 

 

Parkoviště: 
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Příloha: Planá moc pro vyzvednutí startovního balíčku 

PLNÁ MOC 

Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za 

tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. (§ 31 

Občanského zákoníku) 

*** 

Já, níže podepsaný  

…………………………nar. …………., bytem ……………………………………., 

tímto 

z m o c ň u j i 

pana/ní 

…………………………nar. …………., bytem ……………………………………., 

k tomu, aby místo mne zmocněnec vyzvednul startovní balíček na závod  

AXIS NOČNÍ DESÍTKA 2017 

V …………………dne………………………….. 

 

  Zmocnitel 

   

Výše uvedené zmocnění přijímám: 

  Zmocněnec 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxk23pny
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjww6y3onf2gk3a

