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Rozpis veřejného běhu 

 

 

Název soutěže:  Borecký běh, lesní běh nejen pro borce. 

 

Druh soutěže: Lesní běh na 9,31 km; lesní běh na 5,61 km; běh kolem zámeckého parku 

700m 

 

Doprovodný program: Discgolf - základy discgolfu, historie, pravidla hry, ukázka hodů, soutěže 

   na přesnost hodu  

 

Pořadatel :      Zdravá Planá, z.s.                                              

 

Datum a místo : 25. 6. 2017 (neděle) od 14.00 hod. Zámecký park Planá nad Lužnicí  

   Strkov - Turovecký les. 

 

   Prezentace od 13,00 hod. 

   14.00 hod.       dětský běh kolem parku   700m.  

   15:00 hod.       lesní běh                                    5km, 9km 

     

 

Kancelář závodu :   Nad Hejtmanem 21, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel. 775552296,   

   jrangl@email.cz 

  

Přihlášky :          Prezentace na místě od 13,00 hod., online na behej.com 

 

Předpis :               Závodí se dle pravidel svazu atletiky a znění tohoto rozpisu. 

 

Účast :                     Na vlastní nebezpečí 

                          



Startují :         Závodníci zařazení dle svého věku do příslušných věkových kategorií. V případě 

   vyhlášení bude závodník vyhlášen a  odměněn dle umístění ve své kategorii.  

 

   Kategorie: Děti  D6, D9, D11, D13, D17 

          Muži  M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60+  

                    Ženy           Ž 18-29, Ž 30-39, Ž 40-49, Ž 50-59, Ž60+   

   

                                                                                                                                                           
Startovné :            Dospělí: 100 Kč 

              Děti a studenti: zdarma     

                              

Trať závodu :         Závod na 9 km proběhne na zpevněné asfaltové cestě, 7 km vede lesem. 

 

   Závod na 5 km proběhne na zpevněné asfaltové cestě 4 km a 1 km po  

   zpevněné cestě, lesem vede 3 km trasy. 

 

   Dětský závod na 700 m kolem zámeckého parku proběhne na zpevněné cestě 

   v parku a asfaltové komunikaci přilehlé k parku.  

 

 

Start a cíl :            Je situován v horní části zámeckého parku na Strkově, Planá  nad Lužnicí. 

   

 

Zdravotní služba : Zajištěna 

 

Ceny :                      První tři závodníci ve své kategorii, medaile a věcné ceny  

 

                                    
Upozornění :          Jedná se o lesní běh v přírodě, nejsou zajištěny šatny. Občerstvení je zajištěno   

v restauraci u zámeckého parku. Občerstvení na trati - voda. Parkování 

zajištěno a bude označeno na místě.     

 

Různé :                    

 

                                                                                       

Vedoucí organizátor                                                 Ředitel závodu 

Spolek Zdravá Planá       Jiří Rangl 

 

 

                                                                                  


