
Propozice:     

AZ tým ve spolupráci se Sportovním zařízením města s.r.o. ve Světlé nad Sázavou, 

florbalovým týmem a místním tenisovým klubem, pořádají V. ročník závodu "Běh 

cyklostezkou" 

 

 

 

Kdy:                    v sobotu 4.4.2020, start hlavního závodu v 15:00 hod 

 

  

Místo:                tenisový areál Světlá nad Sázavou mapa 

 

  

Trať:                   délka 5,2 km, podél řeky Sázavy po cyklostezce, až ke kukuřičnému mlýnu v 

Mrzkovicích a zpět   

 

  

Kategorie: Muži - M1: do 34 let                    Ženy - Ž1: do 39 let 

                                    M2: 35 - 49 let                              Ž2: 40 a více 

                                    M3: 50 - 59 let 

                                    M4: 60 a více 

  

Registrace:        registrace do hlavního závodu se stává platnou po vyplnění registračního 

formuláře 

 

a zaplacení startovného na bankovní účet pořadatele. 

 

Elektronická registrace přihlášek do závodu končí 2.4.2020 (což je poslední den připsání 

startovného na účet). 

 

Startovné je v případě neúčasti nevratné. 

 

Registrací do závodu účastník souhlasí s pravidly závodu zde. 

  

  

Startovné hlavní závod:          100 Kč při online registraci a uhrazení startovného 

https://mapy.cz/s/s335
https://aztym.webnode.cz/_files/200000268-73929748c8/pravidla.pdf?_ga=1.40888160.310630658.1424288554


nebo 200 Kč na místě v den závodu. 

  

 

Prezentace:    od 12:00 - 14:30 na místě v den závodu. 

  

Hlavní závod budě měřen pomocí čipové časomíry. 

  

Pro každého závodníka připravujeme pamětní medaili, Ti nejrychlejší se mohou těšit na 

pěkné ceny, poháry i diplomy - v každé kategorii odměníme první tři závodníky, cenu 

dostane i nejstarší běžec. 

 

Starosta Světlé Mgr. Jan Tourek věnuje cenu nejrychlejšímu za překonání traťového rekordu 

16:57. 

 

Máme přislíben i stánek organizátorů Sázavafestu s prodejem lístků. 

 

Na závěr závodu tombola pro všechny účastníky. 

  

Pro závodníky bude v cíli připraveno drobné občerstvení , pro ostatní bude otevřen bufet v 

areálu závodu. 

  

Zázemí pro závodníky bude zajištěno v kryté tenisové hale. 

  

Dětský závod    

  

startovné: zdarma 

kategorie: vždy samostatně chlapci a dívky: 

    a) do 6 let - včetně     (200 metrů) 

    b) 7 - 9 let                     (400 metrů) 

    c) 10-12 let                  (1000 metrů) 

    d) 13-15 let                  (1500 metrů) 

prezentace na místě: 12:00 až 12:30 

začátek závodů dětí: 13:00 



Registrace na dětský závod 

  

Těšíme se na startu. 

  

  

 

 

Více zde: https://aztym.webnode.cz/beh-cyklostezkou/beh-cyklostezkou-2020/ 

 

https://aztym.webnode.cz/beh-cyklostezkou/registrace-2020/
https://aztym.webnode.cz/beh-cyklostezkou/beh-cyklostezkou-2020/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Faztym.webnode.cz%2Fbeh-cyklostezkou%2Fbeh-cyklostezkou-2020%2F

