
                     BĚH  MĚSTEM  HROTOVICE                

 

PROPOZICE   
 
Kategorie rodiče s dětmi   
 

Chlapci a dívky rok narození 2018 a mladší 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 100 m 

 

Kategorie Benjamínci  
 

Chlapci a dívky rok narození 2017 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 200 m 

 

 

Chlapci a dívky rok narození 2016  
 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 200 m 

 

 

 

Kategorie přípravka 

Mladší přípravka 

 

Chlapci a dívky rok narození 2015  

 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 400 m 

 

 

Chlapci a dívky rok narození 2014 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 400 m 

 

 



 

Chlapci a dívky rok narození 2013 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 400 m 

 

 

Starší přípravka 

Chlapci a dívky rok narození 2012  

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 600 m 

 

 

Chlapci a dívky rok narození 2011   

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 600 m 

 

Kategorie žáci 

Mladší žáci 

Chlapci a dívky rok narození 2010 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 800 m 

 

Chlapci a dívky rok narození 2009 

 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 800 m 

 

 

Starší žáci 

 

Chlapci  a dívky rok narození 2008  

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 1500 m 

 

 

 

 

 

 



 

Chlapci a dívky rok narození 2007 

 

 

datum start vzdálenost 

17. září 2022 Nám. 8. května 1 1500 m 

 

 

 

 

Startovní balíček 

Pamětní list, poukázka na občerstvení  ve Sport-V-hotelu v Hrotovicích. 

  

Vyzvednutí startovního balíčku 

Vyzvednutí startovního balíčku probíhá v prostorách Městského úřadu v Hrotovicích, Nám. 8. 

května 1, a to 1 hod. před startem!  

 

 

Možnosti registrace do 13.9. 2022 

 

1. vyplnit přihlášku na Městském úřadu v Hrotovicích 

2. on-line registrace na webu: www.behhrotovice.cz  

3. u běhu na 100 m se registruje pouze dítě 

 

 

Mapa tratě, prezentace, technické zázemí 

mapka 

 

Popis tratě 

Trať vede ulicemi města Hrotovice. Závod proběhne za omezeného silničního provozu. 

 

Hodnocení 

Dle rozpisu výše. 

 

Ceny 

Ve všech kategoriích chlapců a dívek obdrží první tři chlapci  a první tři dívky diplom a 

medaili. 

 

Zdravotnická služba 

První pomoc pro závodníky je zajišťována zdravotnickou službou. 

 

Pravidla 

1. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. 

2. Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození. 

3. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

4. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. 

5. Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných 

jízdních prostředcích přísně zakázán. 



6. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

7. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez 

předchozího oznámení. 

8. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit 

trasu běhu. 

9. Balíčky, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. 

 

                 

 

 

 

Kategorie dorostu a Kategorie příchozí 
 

datum start vzdálenost cíl limit 

17. září 2022 Nám. 8. května  1 2,5 km Nám. 8. května 1 45 min 

 

Startovní balíček 

Pamětní list, startovní číslo, poukázka na občerstvení v cíli. 

 

Servis pro běžce: 

 šatna 

 

Vyzvednutí startovního balíčku 

Vyzvednutí startovního čísla a balíčku probíhá v prostorách Městského úřadu v Hrotovicích, 

Nám. 8. května 1, a to minimálně 1hod. před startem!  

 

 

Možnosti registrace do 13.9. 2022 

1. vyplnit přihlášku na Městském úřadu v Hrotovicích 

2. on-line registrace na webu: www.behmestem.hrotovice.cz 

 

Mapa tratě, prezentace, technické zázemí 

 

mapka 

 

 

Popis tratě 

Trať vede ulicemi města Hrotovice. Závod proběhne za omezeného silničního provozu. 

 

 

Hodnocení 

 

Kategorie dorostu 

Dorostenci rok narození 2006 – 2005  D 

Dorostenky rok narození 2006 – 2005  D2 

 

Kategorie příchozí 

Muži rok narození 2004 a starší 

Ženy rok narození 2004 a starší 



 

 

 

Ceny 

První tři ženy a první tři muži obdrží diplom a trofej. 

 

 

 

Zdravotnická služba 

První pomoc pro závodníky je zajišťována zdravotnickou službou. 

 

 

 

Pravidla 

1. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. 

2. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

3. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. 

4. Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolách nebo jiných 

jízdních prostředcích přísně zakázán. 

5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

6. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez 

předchozího oznámení. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit 

trasu běhu. 

8. Balíčky, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele 

 

 

Hlavní kategorie muži, Kategorie veteránů, Kategorie žen 

                    

 

datum start vzdálenost cíl limit 

17. září 2022 Nám 8. května 1 10 km Nám. 8. května 1 1.45 

 

Startovní balíček 

Pamětní list, startovní číslo, pitný režim v průběhu závodu, poukázka na občerstvení v cíli. 

 

Servis pro běžce 

 šatna 

 

 

Vyzvednutí startovního balíčku 

Vyzvednutí startovního čísla a balíčku probíhá v prostorách Městského úřadu v Hrotovicích, 

Nám. 8. května 1, a to minimálně 1 hod. před startem!  

 

 

 



Možnosti registrace do 13.9. 2022 

1. vyplnit přihlášku na Městském úřadu v Hrotovicích 

2. on-line registrace na webu: www.behmestem.hrotovice.cz 

 

 

Mapa tratě, prezentace, technické zázemí 

mapka 

 

Popis tratě 

Trať vede ulicemi města Hrotovice. Závod proběhne za omezeného silničního provozu. 

 

 

Hodnocení       

 

Hlavní kategorie 

Běh muži rok narození 1983 – 2004    A   

Kategorie veteránů      

Běh muži rok narození 1973 – 1982    B40 

Běh muži rok narození 1963 – 1972     B50 

Běh muži rok narození 1953 – 1962    B60 

Kategorie žen 

ženy rok narození 1988 – 2004    C 

ženy rok narození 1978 – 1987    C35 

ženy rok narození 1977 a starší    C45 

 

Ceny 

První tři muži a první tři ženy v každé kategorii obdrží diplom a trofej. 

 

 

Zdravotnická služba 

První pomoc pro závodníky je zajišťována zdravotnickou službou. 

 
 

Pravidla 

1. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. 

2. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

3. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. 

4. Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolách nebo jiných 

jízdních prostředcích přísně zakázán. 

5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

6. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez 

předchozího oznámení. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit 

trasu běhu. 



8. Balíčky, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. 

 

 

 

Kategorie veteránů 

 

datum start vzdálenost cíl limit 

17. září 2022 Nám 8. května 1 5 km Nám. 8. května 1 1.00 

 

Startovní balíček 

Pamětní list, startovní číslo, pitný režim v průběhu závodu, poukázka na občerstvení v cíli. 

 

Servis pro běžce: 

 šatna 

 

 

Vyzvednutí startovního balíčku 

Vyzvednutí startovního čísla a balíčku probíhá v prostorách Městského úřadu v Hrotovicích, 

Nám. 8. května 1, a to minimálně 1 hod. před startem!  

 

 

Možnosti registrace do 13.9. 2022 

1. vyplnit přihlášku na Městském úřadu v Hrotovicích 

2. on-line registrace na webu: www.behmestem.hrotovice.cz 

 

 

Mapa tratě, prezentace, technické zázemí 

mapka 

 

Popis tratě 

Trať vede ulicemi města Hrotovice. Závod proběhne za omezeného silničního provozu. 

 

Hodnocení 

Muži rok narození 1952 a starší.      B70 

 

Ceny 

První tři muži obdrží diplom a trofej. 

 

 

Zdravotnická služba 

První pomoc pro závodníky je zajišťována zdravotnickou službou. 

 

Pravidla 

1. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. 

2. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

3. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. 

4. Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolách nebo jiných 

jízdních prostředcích přísně zakázán. 



5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

6. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez 

předchozího oznámení. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit 

trasu běhu. 

8. Balíčky, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. 

 

 

 

 

 
 


