
 
 
 

22. ročník 
Pořadatel: ASPV Veltrusy, TJ Sokol Veltrusy 

Místo konání: Veltruský park, areál letního kina (mapa) 

Datum: sobota 25. 4. 2020, slavnostní zahájení v 10:00 hodin 

Přihlášky: on-line na www.behparkem.cz do 24. 4. 2020 do 20:00 

  nebo na místě nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie 
 Běh pro zdraví – bez registrace 
 

Startovné: pro on-line přihlášené: děti 20 Kč, dospělí 100 Kč,  
pro přihlášené na místě: děti 40 Kč, dospělí 150 Kč; 
v obou případech se startovné platí až při prezenci; Běh pro zdraví – zdarma 

 

Tratě: všechny tratě vedou po parkových cestách nebo upravených loukách, 
trať vytrvalců vede částečně po asfaltu 

 

Kategorie: všechny věkové kategorie – viz rozpis kategorií 
Dítě může – kromě své kategorie – startovat i na delší trati v kategorii pro starší děti, 
případně v dospělých kategoriích (3, 5 nebo 10 km). V takovém případě je nutné 
u prezence podepsat souhlas zákonného zástupce. 

 

Prezence: od 9:00 dětské kategorie; od 11:30 dospělé kategorie (prezence končí 
30 minut před startem dané kategorie – i pro online přihlášené) 

 

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu  

(od předškoláků) 

 kategorie R+D – každý dětský účastník obdrží diplom a drobnou cenu 
bodovací soutěž ZŠ Veltrusy bude odměněna cenou starosty – dortem 

 Běh pro zdraví – losovaná cena pro jednoho z účastníků tohoto běhu 

 

Pojištění: pojištěni jsou pouze členové ASPV, ostatní startují na vlastní nebezpečí 

 

Zdravotní služba: bude zajištěna pořadatelem 

 

Občerstvení: na místě bude přistavena cisterna s pitnou vodou (s ohledem na naši 
potřebu snižovat množství odpadu uvítáme, když si donesete vlastní 
nádobu), občerstvení pro závodníky bude zajištěno 

 

Ředitelka závodu: Martina Voláková, telefon 725 330 585,  

 e-mail: aspv@veltrusy.cz, 

 info@behparkem.cz  

https://mapy.cz/s/nusonocepa
https://www.behparkem.cz/


Protesty: protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie, a to 

písemně se vkladem 100 Kč u ředitelky závodu. Protest bude vyřešen do 
15 minut od podání. 

 V případě zamítnutí protestu propadne vklad ve prospěch pořadatelů závodu,  

 v opačném případě bude vklad vrácen protestujícímu. 

 

Bodovací soutěž: soutěž tříd veltruské školy je hodnocená následovně: 
1 bod pro třídu za účast žáka v běhu ve své kategorii 
1 bod pro třídu za účast učitele/pracovníka ZŠ jako diváka (podmínkou získání tohoto bodu 
je hlásit se u prezence a být přítomen běhu, kde běží děti/třída, kterým chce dát bod) 
2 body pro třídu za běh učitele/zaměstnance ZŠ se třídou, které chce dát bod 
3 body pro třídu za běh učitele/zaměstnance v kategorii, kam spadá věkem 
Získané body budou přepočtem zohledněny na počet cvičících žáků ve třídě 

Parkování:  

P1 – placené parkoviště vedle veltruského hřbitova (pro účastníky po dobu závodu 
parkování zdarma) 

P2 – parkoviště vedle městského úřadu  

P3 – placené parkoviště autocampingu Obora 

 

www.aspv.skolaveltrusy.cz www.sokolveltrusy.cz

Startem v závodu dává účastník souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů pro účely realizace závodu 
a zpracování výsledků včetně obrazového a video materiálu pořízeného během akce. Celé znění na 
www.behparkem.cz/osobni-udaje.   

http://www.aspv.skolaveltrusy.cz/
http://www.sokolveltrusy.cz/
https://www.behparkem.cz/osobni-udaje


 

ROZPIS KATEGORIÍ 2020 
ČAS 

STARTU 
VYHLÁŠENÉ 
KATEGORIE 

ROČNÍK 
NAROZENÍ 

DÉLKA 
TRATĚ 

10:00 Slavnostní zahájení 
Prezence do 9:40 

10:10 Rodiče a děti 2016 a mladší 50 m 

Prezence do 10:10 

10:40 

Předškolačky I. 
2015 80 m 

Předškoláci I. 
Prezence do 10:20 

10:50 
Předškolačky II. 

2014 80 m 
Předškoláci II. 

Prezence do 10:40 

11:10 
Dívky I. 

2013 100 m 
Chlapci I. 

11:20 Vyhlášení vítězů nejmladších kategorií 
Prezence do 11:10 

11:40 
Dívky II. 

2012 250 m 
Chlapci II. 

Prezence do 11:20 

11:50 
Dívky III. 

2011 250 m 
Chlapci III. 

Prezence do 11:30 
12:00 

Dívky IV. 
2009 – 2010 500 m 

Chlapci IV. 
Prezence do 11:40 

12:10 
Dívky V. 

2007 – 2008 800 m 
Chlapci V. 

Prezence do 11:50 

12:20 
Dívky VI. 

2005 – 2006 1000 m 
Chlapci VI. 

12:35 Vyhlášení vítězů starších školních kategorií 

Prezence do 12:30 

13:00 
Dívky VII. 

2003 – 2004 1500 m 
Chlapci VII. 

Prezence do 12:30 

13:00 
Ženy 3 km 

2002 a starší 3000 m 
Muži 3 km 

13:00 Běh pro zdraví 2020 a starší 1500 m 

Prezence do 13:00 

13:30 

Ženy 5 km 1976 – 2002 

5000 m Ženy 5 km – V 1975 a starší 

Muži 5 km 2002 a starší 

Ženy 10 km 1976 – 2002 

10000 m 
Ženy 10 km – V 1975 a starší 

Muži 10 km 1971 – 2002 

Muži 10 km – V 1970 a starší 

14:45 Vyhlášení vítězů dospělých 


