
Milé atletky a vážení atleti, 

Dovoluji si vás seznámit s novým ročníkem Jihočeského běžeckého poháru v roce 2018. Je to již 8. ročník a jsme rádi, že 

znáte termíny v dostatečném časovém předstihu, což je výhoda jak pro vás běžce, tak i pořadatele pohárových závodů, 

kteří mají dostatečnou dobu na kvalitní přípravu a svým způsobem je to dobré i pro ostatní nepohárové pořadatele, 

protože ti mohou zareagovat na volné termíny a vyhnout se termínovým kolizím.  
 

Jaký bude pohár v roce 2018? Pokud jde o pravidla, tak nedochází k žádným změnám. Loňské rozdělení kategorií po 10 

letech od třicátníků výše je přehledné a logické, nikdo proti němu neprotestuje, byť je zjevné, že každá kategorie je 

jinak početně a výkonnostně zaplněna. Pokud jde o závody, tak tam je naopak změn mnoho. 
   

Při sestavování termínovky jsme se, stejně jako každý rok, drželi našich jednoduchých zásad: běháme celý rok, běháme 

celý život, běháme ve městech i na vesnicích, běháme různé vzdálenosti, běháme po rovinách i v kopcích, běháme po 

asfaltu, betonu, tartanu i v přírodě, běháme po celém kraji, ctíme tradiční závody a u toho všeho dbáme na kvalitu. 

Zároveň máme i zásadu, že pohár není statický, každý rok stejný, a tak pro vás zařazujeme každý rok nějaké novinky. 

Jaké změny nás čekají v roce 2018?  
 

Měníme místo pořádání našeho garážového maratónu. Mercury Centrum změnilo majitele i management a nepodařilo 

se nám dohodnout se na pokračování maratónu v podzemních garážích. Povedlo se nám ale najít náhradu a myslím, že 

garáží nakonec nebudeme litovat, i když v našich myslích už zůstanou jako milá vzpomínka na něco velmi netradičního. 

Maratón se uskuteční v tradičním lednovém termínu na Výstavišti v Č. Budějovicích v pavilonu T1. Čeká nás zde opět 

kroužení, ale v prostoru s velmi vysokým stropem, a pokud v lednu bude svítit sluníčko, tak v jeho paprscích poběžíme 

celý závod, byť za sklem. Taktéž teplotu si přizpůsobíme tak, aby byla pro běh nejvhodnější. Po doběhnutí maratónu se 

v tomto pavilonu uskuteční i slavnostní vyhodnocení poháru za rok 2017.  
 

Prvním venkovním závodem se vracíme opět do Kamenného Újezdu, kde se poběží tradiční patnáctka. Další novinkou 

je návrat Běhu na Kleť do pohárového seriálu. Kleť je velmi oblíbené místo mnoha Jihočechů a tak si na ní můžou 

vyběhnout v rychlém tempu krásnou přírodou.  
 

V červnu nás čeká úplná pohárová novinka – Narozeninové běhy u rybníka Bezdrev, kousek od Hluboké nad Vltavou. 

Půjde o několik běhů v průběhu jednoho dne, maratón, půlmaratón a něco kratšího. Všechny běhy budou bonusové a 

každý účastník za jejich absolvování obdrží 6 bonusových bodů bez ohledu na pořadí a absolvovaný čas. Důvod 

uspořádání této akce je mimo nesporné sportovní stránky též společenský. Martin Gazda, manažer našeho poháru 

bude slavit 50. narozeniny! Tím pádem je jasné, že absolvováním závodu vše neskončí, ale po závodech bude pro vás 

připraveno nějaké občerstvení a taktéž nám na oslavě někdo zahraje. Narozeninové běhy kolem Bezdreva nahradí 

jinou oblíbenou akci - Běh olympijského dne alias Běh bez hodinek v Holubově. Neznamená to ale, že se v Holubově 

bez chronometrů nepoběží. Závod se konat bude, systém zůstane stejný, jen ty body nedostanete. Alespoň nebudete 

vyčerpaní před Rudolfovskou 5 –kou. Opět je po jednoleté přestávce v poháru.  
 

V září zařazujeme do termínovky další absolutní novinku – Svatojánský kopeček. Je to běh ve Svatém Janu nad Malší a 

to nejsou žádné rovinky, takže název je přiléhavý, ale závodu se nemusí běžci z rovin rozhodně bát, zvládne to každý, je 

to jen desítka. Další novinkou je půlmaratón v Kardašově Řečici na státní svátek 17. listopadu. V Kardašově Řečici je 

silná skupina běžců (a triatlonistů) kteří již více let pořádají několik běžeckých akcí během roku a tak jistě stojí za to, se 

do tohoto města s kouzelným názvem podívat. Taktéž mikulášské běhy bývají součástí našeho poháru a v roce 2018 se 

premiérově podíváme do Čimelic, Mikulášská běh se zde poběží již po čtyřicáté a to je jistě důvod k zařazení závodu do 

poháru. Na samém konci roku máme v poháru další úplnou novinku – Silvestrovský běh v Jistebnici. Bude to, stejně 

jako KleKluLi, bonusový závod, při kterém je možné získat 10 bodů za jeho absolvování. Deset bodů ovšem nezíská ten, 

kdo již den předtím běžel KleKluLi, nechceme totiž sběrače bodů zničit, to není cílem poháru.  
 

Mistrovství jihočeské kraje tentokrát uspořádáme v půlmaratónu a máme k tomu jednu velmi dobrou příležitost. 

Uskuteční se 28. října 2018, přesně v den, kdy si budeme připomínat 100 let založení Československa. Stejně jako 

každý rok doufáme, že vás pohárové závody zaujmou. Ať se v hojném počtu proběhneme celým rokem 2018 po našem 

krásném jihočeském kraji! 

 

   Běhu zdar! 

                       Miroslav Šimek    

    ředitel Jihočeského běžeckého poháru                                                                                                                                                               
předseda Jihočeského klubu maratonců z.s. 
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