
PROPOZICE K ZÁVODU 
 

6.VOŽICKÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH 
 

7.3.2020 
 

Mladá Vožice a okolí 
 Info : www.vozicky-beh.cz 

 
 

Ročník  :       6. 
 

Pořadatel  :       HOBBYRUNTEAM, z.s., Mladá Vožice  

- facebook – Hobbyrunteam Mladá Vožice 
- Instagram – vozickybeh 

 

Den konání  :       sobota, 7.3.2020 
 

Místo konání :       Ml.Vožice, město a okolí, okr. Tábor, Jih.kraj, 
                                  cca 20km z Tábora, Pacova, Vlašimi, Votic 
 

Parkování  :       ul. Souhradí, u fotbalového hřiště      
 

Místo prezence :       Sportovní hala ve sportovním areálu,ul.Souhradí 
                                  (u fotbalového hřiště) 
  

Čas prezence :       nejpozději 30 minut před starty jednotlivých  

                                 kategorií 
 

Starty závodů :       děti  -  10:00h.    
                                  dospělí  -  12:30h.    

 

Místa startů :       děti       – zázemí závodu u sportovní haly  
dospělí       – společný odchod k místu startu obou     

tras (7 + 14km) - prostor  před  

Mateřskou  školkou = sblížení ulic 

Mincovní, Sedláčkova a M. Jungmanové 
 :  d                                                                      

Úschovna            :       úschova batohů pouze proti startovnímu číslu                                                     

                                  v zázemí závodu, ve sportovní hale 

Kategorie            :       děti - dívky D 6    + chlapci Ch 6   =  200metrů 
                                                   D 8    +            Ch 8   =  300m 
                                                   D10   +            Ch10  =  450m 
                                                   D12   +            Ch12  =  800m 
                                                   D14   +            Ch14  = 1150m 

       D  + Ch starší 14let   = trasa 7km 

                    

http://www.vozicky-beh.cz/


                                  dospělí - ženy ZA  (18-34let) 
                                                       ZB  (35-44) 
                                                       ZC  (45-54) 
                                                       ZD  (55+) 
 

                                             - muži MA  (18-39let) 
                                                       MB  (40-49) 
                                                       MC  (50-59) 
                                                       MD  (60-69) 
                                                       ME  (70+)  
 

Startovné  :       děti zdarma – reg. elektronicky, nebo den závodu             

                                            :       dospělí - 150/200,- Kč 
                                    

:      150,-Kč v případě elektronické registrace a platbě
 na účet HOBBYRUNTEAM, z.s., Ml.Vožice                                                                       

Bonusem pak bude umístění příjmení a jména 

závodníka na start. číslo, které běžcům zůstává. 
    

                  :      200,-Kč při registraci na místě, v den závodu -      
                             bez příjmení a jména na startovním čísle      
     

 

 
 

Platba za startovné elektronicky na účet HOBBYRUNTEAM,z.s.,  

EQUA Bank, č.1027902877/6100. 

Odkaz pro elektronické přihlášení do závodu naleznete na našich 
nových webových stránkách. Registrace startují 7.1.2020!!!   
 

Pře                      

 
 

Přeregistrace  :  Přepsání, již zaplaceného, už 

zaregistrovaného běžce za běžce 

jiného, samozřejmě umožňujeme, v zázemí / den 
závodu 

 

Storno            :  vrácení startovného z důvodu, že se běžec 

z jakéhokoli důvodu nebude moci závodu               

zúčastnit, neumožňujeme                          
 

Délky   Povrchy tratí    :  děti - asfaltové chodníčky na nedalekém 
                                 dětském hřišti 
 



dospělí - zpevněné + nezpevněné povrchy, tedy 

místní komunikace II. a III.třídy + lesní a polní 

cesty, pěšiny 
 
 
 

Cíl závodu 
dospělých          :       u sportovní haly v Souhradí, v místě zázemí!!!  

 

                                                                         

 
 

REGISTRACE  do závodu startují 7. 1. 2020 !!! 
 
 
 

Dárkové poukazy 
Nově nabízíme DÁKOVÝ POUKAZ NA STARTOVNÉ v našem běžeckém závodu, kterým můžete 

udělat radost svým partnerům, rodičům, sourozencům, nebo třeba přátelům… Třeba jako 
vánoční dárek.  Ozvěte se nám, domluvíme se na podrobnostech. Na poukaz samozřejmě 

přidáme  i  jméno vašeho obdarovaného… 
 
 

 

POZOR : 

Bonusem, pouze pro prvních 80 elektrofonicky zaregistrovaných běžců,  

bude MARTINŮV HOVĚZÍ GULÁŠEK a to zcela ZDARMA, ve startovním 

balíčku. 
 

Dále máme pro zhruba první stovku nejdříve, elektronicky, 

zaregistrovaných běžců na tratích 7 a 14 kilometrů také účastnické 

triko /NENÍ z funkčního materiálu, je v běžném provedení UNISEX/, které bude 

účastníkům připomínat náš běžecký závod. Trika budou k dispozici ve 
velikostech S, M, L, XL. V případě včasné registrace pro omezené 

množství startujících trika v rámci startovného ZDARMA. Korekce 

požadovaných velikostí triček už nebudou později možné.  

 
 
 
 

REGISTRAČNÍ  FORMULÁŘ  naleznete na našem webu   

/www.vozicky-beh.cz/, facebooku /HOBBYRUNTEAM Ml.Vožice/ a 

Instagramu /vozickybeh/. 
 
 
 



 

POZOR : 
Registrace na místě nutná nejpozději 30 minut před starty jednotlivých 

kategorií, tedy do 9:30hodin a 12:00hodin / starty 10 a 12:30 hodin !!! / 
Při  prezenci v místě zázemí závodu dosud nepřihlášený účastník vyplní  
přihlášku  k  závodu. Již přihlášení (předem, elektronicky) pouze ve 

startovní listině podepíší převzetí startovního časoměrného čipu!!! 

 

Letošní novinka!!! 
Závod je pro rok 2020 součástí hned 2 regionálních běžeckých pohárů - 

Jihočeský běžecký pohár / JBP / a Běžec Podblanicka / BP /. 

Dosažené výsledky účastníků některého z pohárů budou tedy započteny 

do celkového hodnocení daného poháru pro rok 2020. 
 

JBP :  

Ženám se do JBP započítává trať 7km.  

Muži, kteří soutěží o body do JBP, musí ve Vožici absolvovat trasu 14km. 

 
BP :   

Ženám se do BP započítává trať 7km.  

Muži do 70 let, sbírající body, musí absolvovat trasu 14km.  

Muži 70+ mohou v rámci bodování běžet trasu 7km!!! 
 

 

 

 
Ke společnému odchodu ke startu závodů na 7 a 14 kilometrů, který  

je  vzdálen cca 10 minut chůze od zázemí závodu, budou běžci vyzváni!!! 

 

Jako pořadatel  se  zavazujeme  iniciály účastníků použít 
výhradně  k  záležitostem spojeným se závodem, tedy informovat 

o dosažených časech, umístění v závodu, či konání dalšího ročníku 

VOŽICKÉHO VYTRVALOSTNÍHO BĚHU. 
 

 

Těšíme se na shledanou první březnovou sobotu u nás v Mladé Vožici. 
V případě nejasností volejte! 

 

 

              Jindra 
              Hobbyrunteam, Mladá Vožice 

              t. 773 636 969 


