
VÍTKOVSKÁ10 JE SÉRIE 
BĚHŮ PRO KAŽDÉHO.

OBEJVTE NAŠI SÉRII BĚHŮ V 
PRAZE A VYHRAJTE CELOROČNÍ 
TITUL VÍTKOVSKÉHO BĚŽCE.

Všechno začalo již před 3 lety, kde jsme se 
rozhodli začít pořádat běžecké závody 
v Praze, které budou dostupné a běžci se 
budou vzájemně mezi sebou znát.

Po 2 letech, kdy s námi běhalo pravidelně 
každý měsíc zhruba 15 závodníků, jsme byli 
zoufalí a nevěděli, jak pokračovat. Naštěstí 
ale díky skvělým kamarádům série opět 
ožila a každý měsíc se nás tu setkává více 
než 4 desítky občasných i pravidelných 
běžců.

Mimo pravidelný 10kilák je zde i možnost 
kratší verze, a to 5kiláku. Běhat mohou 
i pejskaři se svými parťáky!

Náš příběh



TERMÍNY

24. LEDNA

21. února

21. března

4. dubna

2. května

Vyberte si alespoň 6 závodů 
a nominujte se tak do souboje 

o titul!
6. června

5. září

3. října

7. listopadu

19. prosinec

2018



více historek 
na našem facebooku!

/VITKOVSKA10

JAK MĚ MÁLEM ZATKLI...

Vítkova!VTIPNÁ HISTORKA Z...

Protože už začínala zima, rozhodl jsem se 
obvnovit značení trati. Vzal jsem tedy malířskou 
barvu, která byla určená na exteriéry a jednu 
šipku po druhé jsem obtahoval. 

Zrovna ve chvíli, kdy jsem byl na vrcholu mého 
humoru a psal jsem pod kopcem zprávu pro 
všechny naše běžce (ano, přiznávám se. Jsem 
autorem textu “Tohle bude bolet”), objevili se 
policajti. Sakra! Hned mě chtěli zabásnout, že 
nemají náladu na nějaké gangstery, kteří sprejují 
po Praze a kazí jim poklidnou pracovní šichtu. 
Ujistil jsem je, že se jedná opravdu o 
organizovaný zločin, že na mě nahoře čeká 
přítelkyně s povolením, že je o tom hlavní město 
obeznámeno. Co na to Kamča? No, dala jim 
automaticky povolenku k vjezdu našeho 
automobilu a o ničem jiném nevěděla. Nebo 
dělala velmi dobře, že nic jiného neví. Díky bohu 
policisté neměli čas na blonbýnky....

PARTNERSKÉ BĚHY

Spolupracujeme s...

19. 5. BĚH JEŠTĚD

10. 6. běh brandýs

25. 8. běh pardubice

16. 9. běh milovice

w w w.l absk av yzva .cz



STARTOVNÉ

CO VŠE DOSTANETE?

MEDAILE PRO VÍTĚZE MĚSÍCE 

FOTOGRAFIE OD FOTOGRAFŮ SVĚTOVÉHO 
POHÁRU V TRIATLONU

OBČERSTVENÍ

DIPLOM DO E-MAILU S CÍLOVÝM ČASEM

časy měřené mobilní i čipovou 
časomírou

TI NEJLEPŠÍ VYHRAJÍ

OD
SPLATNÉ NA ÚČET POŘADATELE: 1347953016/3030

18.00 - 18.45 Prezence
18.40 - 18.45 Vyhlášení vítězů z před. měsíce
18.45 - 19.00 Rozprava
19.00 START

*pořadatel si vyhrazuje změny v harmonogramu

STARTOVNÍ ČÍSLO NA PAMÁTKU (POSLEDNÍ 
MĚSÍC V SÉRII, TJ. V PROSINCI)

KATEGORIE PŘEDEM do pátku na místĚ
ženy (15-39)
ženy (40-49)
Ženy (50+)
muži (15-39)
muži (40-49)
muži (50+)

150 kč

100 kč
100 kč
100 kč

150 kč
150 kč
150 kč

100 kč
100 kč

150 kč
150 kč

100 kč

PŘEDEM DO PÁTKU = PLATBU JE MOŽNÉ ODESLAT MAXIMÁLNĚ 
V POSLEDNÍ PÁTEK PŘED DANÝM TERMÍNEM.

HARMONOGRAM

více historek 
na našem facebooku!



PODMÍNKY VÍTKOVSKÉ 10 
A SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Závod se koná dle platných atletických 
pravidel. Každý účastník se závodu účastní 
na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za 
škody účastníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. 

předpis

SOUHLAS SE VZNIKEM 
UMĚLECKÝCH DĚL 

(FOTOGRAFIE, VIDEO)
Svou účastí na naší sportovní akci ze série 
Vítkovská10 nám udělujete souhlas se vznikem 
fotografií a video-záznamů Vaší osoby (před 
závodem, při něm a po něm v daný den) a dále se 
zpracováním těchto materiálů dle uvážení autora 
díla (www.fotografsportu.cz) a s užitím k reklamě 
na sociálních sítích, webových stránkách 
pořadatele i tvůrce, billboardech a dalších 
umístěních. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou účastí na naší sportovní akci ze série 
Vítkovská10 nám udělujete souhlas ke zpracování 
Vašich osobních údajů, jako je jmnéno, věk, 
e-mailové adresy, či datum narození, a dále jejich 
využití ke komunikaci mezi Vaší osobou 
a pořadatelem či třetí stranou.

startovné je nevratné

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických 
změn oproti rozpisu závodu z důvodů 
nepředvídatelných okolností. Zívodníkům se v případě 
živelných pohrom vrací 25% z výše startovného.

TITUL VÍTKOVSKÉHO BĚŽCE
Tento titul udělujeme vždy v prosinci těm, kteří odběhli 
minimálně 6 závodů v daném roce. Jedná se o součet 
bodů ze všech závodů, tudíž největší šance nemusí mít 
nutně jen ti nejrychlejší, ale i ti s největší účastí.


