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běh kolem světa – run around the world 
 
 

 
datum konání: sobota 15. září 2012 od 14:00 do 18:00 
 
 
start:   hlavní závod: 15:15 
   doplňkový závod: 15:20 – 16:00 
   hobby závod: 17:00 – 17:30 
 
 
místo konání:  park za lázněmi aurora, stezka kolem rybníka svět, třeboň 
    
 
kategorie:  hlavní závod: muži 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
      ženy 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
   doplňkový závod: děti do 5, 10, 12, 15, 
      junioři 15-18, juniorky 15-18 
   hobby závod: rodič s kočárkem 
      servírky a číšníci s podnosem 
      běh s basou piv 
      běh trojnohý 
      běh pozpátku 
      vozíčkáři 
      nevidomí 
 
 
trasa:  hlavní závod: stezka kolem rybníka svět 
   doplňkový závod: místní cesty v parku lázní aurora 
   hobby závod: místní cesty v parku lázní aurora 
 
povrch:  hlavní závod: tráva, hlína, kořeny, asfalt, šotolina 
   doplňkový závod: asfalt 
   hobby závod: asfalt 
 
 
vzdálenost: hlavní závod: 12 km 
   doplňkový závod: 50 – 1.800 metrů podle kategorie 
   hobby závod: 50 metrů – 200 metrů 
 
 
časový limit: hlavní závod: 02:00 (120 minut) 
 
 
vybavení:  hlavní závod se koná za jakéhokoliv počasí a politické situace 
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startovné:  hlavní závod: 100,- kč v předplatném 120,- kč na místě 
   doplňkový závod: 10,- kč na místě 
   hobby závod: 10,- kč na místě, vozíčkáři a nevidomí 0,- 
 
 
pojištění:  zajištuje si každý účastník sám, na místě bude možno sjednat 
   bez prokázaného pojištění nebude závodník vpuštěn na trať! 
   všichni se účastní na své vlastní nebezpečí a odpovědnost! 
 
 
občerstvení: jedno občerstvovací stanoviště na cca 7 kilometru 
   pořadatel zajišťuje pouze neperlivou minerálku 
   po dohodě je možné poslat si na stanoviště své označené pití 
 
 
zázemí:  šatna, (sprchy v jednání), parkování na ulici, lázeňská zóna  
 
 
ceny:   vítězové putovní pohár, ostatní diplom a losem sponzorské 
   dary 
 
kontakt:  pavel klejna, pavel@klejna.eu, +420 775 664 553 


