
 

 

 

Vítkovská10 

PROPOZICE 

Pořadatel akce 
Kamča a Daniel Pallavicini  

Kontakt 
info@vitkovska10.cz 
+420 773 377 331 
Odpoví Vám Dan nebo v lepším případě Kamča. 

Termíny konání 
 25. leden 

 22. únor 

 22. březen 

 5. duben 

 3. květen 

 7. červen 

 6. září 

 4. říjen 

 1. listopad 

 20. prosinec 

Status 
3. ročník závodu Vítkovská10 

Distance 
10 km a 5 km 

Limit závodníků hlavního závodu 
100 

Místo 
Park Vrch Vítkov, Praha 3 
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Kategorie 
M/Ž do 39 
M/Ž do 49 
M/Ž od 50 

Fotografie 
V ceně startovného pouze pro závodníky 

Předpis 
Závod se řídí pravidly fair-play  

Harmonogram 
18.00 – 19.00 Prezence závodníků, výdej startovních čísel 
19.00 Start závodu 
 *pořadatel si vyhrazuje změny v harmonogramu 

STARTOVNÉ 
Základní startovné splatné předem přes účet je 100 Kč, jinak 150 Kč. 
 

 Registrace předem, platba předem 100 Kč. 

 Registrace předem, platba na místě 150 Kč. 

 Registrace na místě, platba na místě 150 Kč. 

 
Registrace na celou sérii s 10% slevou. 

Číslo účtu 
1347953016/3030 

Přihlášky 
Přihlášky uzavíráme vždy do pátku týden před závodem.  

Co startovné obsahuje? 
 Pořadatelská služba,, 

 zapůjčení startovního čísla, 

 občerstvení po závodě, 

 mobilní časomíra (garantované cílové časy), 

 fotografie, 

 diplom do e-mailu, 

 v případě zaplacení startovného na celou sérii obdrží závodník číslo na celou sérii, 

 vyhlášení.  
 



 

 

Vyhlášení 
Běh na 10 km 
Vyhlášení je vždy před každým závodem, při kterém vyhlašujeme vždy první závodníky (v rámci 
celkového pořadí) v každé kategorii.  

- Tzn.: Budou vyhlášeni pouze první v kategorii a umístí se vzestupně, podle času. 
 
Běh na 5 km 
Vždy vyhlašujeme první tři závodníky v celkovém pořadí před každým závodem. 
 
Poslední závod (PROSINEC) není vyhlašován v rámci jednotlivých závodů! Bude probíhat vyhlášení 
celé série a vyhlášení výsledků z listopadového běhu. 

Bodování série 
V sérii jsou bodovány všechny závody*, kromě prosincového běhu. Každý závodník, který dokončí celý 
závod, získá na své konto body o následujícím ohodnocení, které jsou závislé podle umístění. 
11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2-  1  
Pro uznání bodů je nutné se zúčastnit minimálně 6x. Všechny získané body se sčítají. 
 

První tři závodnici v jednotlivých kategoriích, startující v 10 km závodě, budou oceněni pohárem. 
 
* Do bodování nespadá závod na 5km! 
 


