
 
 
 
 
Obec Dolní Dvořiště zve všechny běžecké nadšence k účasti na 1. ročník BĚHY v Dolním 

Dvořišti. Závody dětských i dospělých běhů je zajištěna elektronická časomíra. 

 

Všeobecná ustanovení 
Termín:         Neděle  28. červen 2020 v 8:00 
 

 Místo:          Dolní Dvořiště v pergole za řekou před č.p. 137 
 

Přihlášení:      elektronicky zde http:// http://www.maraton.cz/index.php/terminovka/entry/100 

Startovné:     Děti zdarma, Hlavní závod 13 km 150,- kč, běh pana starosty 5 km 80,- Kč                           
úhrada na místě. 
 

Technická ustanovení 

Trať:        lesní cesty, louky a cestičky 

Zázemí:   v pergole za řekou před č.p. 137 bude k dispozici bufet, WC, šatny a úschovna dle 

aktuálních nařízení v souvislosti s Covid 19 

 

DĚTSKÉ BĚHY 

Startovné: zdarma 

Registrace: na místě 8:00 hod 

Zahájení dětských běhů: 9:00 hod 

Kategorie:  

Starší dorost – ročník 2004  1,5 km 

Mladší dorost – ročník 2005 – 2006 1 km 

Starší žáci       - ročník 2007 – 2008  600m 

Mladší žáci     - ročník 2009 – 2010 600m 

Nejmladší žáci  - ročník 2011 – 2012 300m 

Přípravka        - ročník 2013 – 2014 300m 

Mladší přípravka  - ročník 2015 – 2020 100m 

Vyhlášení výsledků: po ukončení běhů dětských kategorií (v souladu s aktuálními nařízeními 

v souvislosti s Covid 19) 

 

Běh pana starosty 5 km  

http://www.maraton.cz/index.php/terminovka/entry/100


Startovné: 80,-Kč 

Registrace: na místě 8:00 hod 

Start: 10:00 hod. 

Kategorie:  

Muži, ženy 

Vyhlášení výsledků: po ukončení běhů (v souladu s aktuálními nařízeními v souvislosti s Covid 19) 

 

Hlavní závod 13 km 

Startovné: 150,-Kč 

Registrace: na místě 8:00 hod 

Start: 10:30 hod. 

Kategorie:  

Muži A1 a Ženy A1  (19 – 29 let) 

Muži A2 a Ženy A2  (30 – 39 let) 

Muži B a Ženy B       (40 – 49 let) 

Muži C                         (50 – 59 let) 

Ženy C                         (50 a více let) 

Muži D                         (60 – 69 let) 

Muži E                         (70 a více let) 

Junioři a Juniorky    (od 16 do 18 let ) 

Vyhlášení výsledků: po ukončení běhů (v souladu s aktuálními nařízeními v souvislosti s Covid 19) 

 

Občerstvení:  

Na hlavním závodu bude občerstvovačka u kostela u Sv. Kamene. V cílí bude pro každého běžce 

závodu připraveno občerstvení. 

 

Parkování: Dle pokynu pořadatele  

 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY PŘED STARTEM ZÁVODU  

Každý závodník startuje dobrovolně na své vlastní nebezpečí. Za svůj zdravotní stav si každý závodník 

zodpovídá sám! Účastníci jsou dále povinni jednat tak, aby minimalizovali jakákoliv bezpečností, 

zdravotní či majetková rizika, a to zejména s ohledem na prevenci rizika nakažení onemocněním 

COVID-19. ¨ 

 

Sponzoři: Hlavním sponzorem je obec Dolní Dvořiště 
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