
  

BĚH VELTRUSKÝM PARKEM 
19. ročník 

 

 

Pořadatel: ASPV Veltrusy, Sokol Veltrusy 

Místo konání: Veltruský park, areál letního kina, viz mapka 

Parkování: dle přiložené mapky 

Datum: sobota 29. 4. 2017, slavnostní zahájení v 10:00 hodin 

Přihlášky: on-line na  http://behparkem.rostiapp.cz do 28. 4. 2017 do 20:00 
  nebo nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie  

Startovné: děti 20, dospělí 100,-Kč (on-line přihlášení), 40 a 150,-Kč (na místě) 

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

Kategorie: všechny věkové kategorie - viz rozpis kategorií  

Prezence: od 9:00 dětské kategorie; od 11:30 dospělé kategorie 

Bodovací soutěž: soutěží tříd veltruské školy 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 

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu 
(od předškoláků) 

 kategorie R+D (běh pro radost) – každý dětský účastník obdrží diplom a 
drobnou cenu 
bodovací soutěž bude odměněna cenou starosty - dortem, který bude 
předán v příslušné třídě Základní školy Veltrusy 

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

Zdravotní služba: bude zajištěna pořadatelem 

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

písemně s vkladem 100,- Kč u ředitele 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 

 

Ředitel závodu: Tomáš Čapek (Martina Voláková), telefon 774 069 296,                     

 e-mail: aspv@veltrusy.cz 

 

www.aspv.veltrusy.cz  www.sokolveltrusy.cz 



 

ROZPIS KATEGORIÍ 
 

ČAS 
STARTU 

VYHLÁŠENÉ 
KATEGORIE 

ROČNÍK 
NAROZENÍ 

DÉLKA 
TRATĚ 

10:10 Rodiče a děti 2013 a mladší 50 m 

10:30 
Předškolačky 

2011 - 2012 80 m 
Předškoláci 

10:50 
Dívky I. 

2010 100 m 
Chlapci I. 

11:00 
Dívky II. 

2009 250 m 
Chlapci II. 

11:10 
Dívky III. 

2008 250 m 
Chlapci III. 

11:30 Vyhlášení vítězů nejmladších kategorií 

11:50 
Dívky IV. 

2006 - 2007 500 m 
Chlapci IV. 

12:00 
Dívky V. 

2004 - 2005 800 m 
Chlapci V. 

12:10 
Dívky VI. 

2002 - 2003 1000 m 
Chlapci VI. 

12:30 Vyhlášení vítězů starších školních kategorií 

13:00 
Dívky VII. 

2000 - 2001 1500 m 
Chlapci VII. 

13:00 
Ženy I. 

1999 a starší 3000 m 
Muži I. 

13:30 

Ženy II. 1973 - 1999 
5000 m 

Ženy II. - Veteránky 1972 a starší 

Ženy III . - Vytrvalci 1999 a starší 

10000 m Muži II. - Vytrvalci 1968 - 1999 

Muži II. - Veteráni 1967 a starší 

14:45 Vyhlášení vítězů dospělých 

 



 
MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU 

 

 
 
Příjezd po D8 ze směru Praha. Sjezd na Exitu 9, do Veltrus příjezd po silnici 608. 
Příjezd po D8 ze směru Teplice. Sjezd na Exitu 18, do Veltrus příjezd po silnici 608. 
Příjezd po silnici 101 od Neratovic. 
Příjezd po silnici 101 ze směru Kralupy nad Vltavou na křižovatce se silnicí 608 odbočit doleva. 
Příjezd po silnici 16, ev. 616 ze směru Slaný, na křižovatce se silnicí 608 odbočit doprava. 
 
 



MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ 
A 

PŘÍCHOD DO PROSTORU STARTU A CÍLE 
 

 
 
P1 - parkoviště vedle veltruského hřbitova 
P2 - parkoviště vedle městského úřadu  
P3 - parkoviště autocampingu Obora 
 


