
 
DÁLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento soubor slouží jako informační dokument, který obsahuje detailní informace o akci CountryRun v Ševětíně.

Kompletní informace o závodě 

Návod k používání dokumentu 

• Pro použití dokumentu s prokliky je potřeba soubor 

stáhnout 

• Pro použití ve webovém prohlížeči stačí rolovat (pozn. při 

tomto používání nefungují odkazy) 



 

CountryRun – o akci 
Pokud si myslíš, že CountryRun je jen o běhu, tak to se pleteš. CountryRun není totiž jenom běh, ale především 

sportovní celodenní akce pro celou rodinu plná energie a nadšení. Právě toto nadšení, které nám účastníci dávají, nás 

motivuje dělat tuto akci každým rokem lepší a lepší. A letos 12. října v Ševětíně to bude třetí rok, co se akce bude 

konat. A jen sedmnáct kilometrů od Českých Budějovic! 

 

• Kids country day 

o 2-3kilometrový dopolední závod pro děti 

o Máme připraveny dvě kategorie – to WALK 

(pro děti od 4-6let) a RUN (pro děti 6-11let). 

Více informací o závodě nalezneš  >>ZDE 

 

 

 

• Country Run 

o Desetikilometrový závod skrz nádhernou 

přírodou 

o Závod stylu nature OCR - překážky, které 

vytvořila sama příroda (polomy, husté kořoví, 

mechy, potůčky, kopečky,...) 

o Více informací o závodě nalezneš  >>ZDE

• Mezi Kids country day a Country Run máme pro tebe nově připraven sportovní program od Decathlon a Stolním 

tenisem Štěpánovice. Můžeš si tak zadarmo zahrát třeba badminton, ping pong a spoustu dalších her! 

 

• Koukni na náš VideoTrailer k akci, který ti ji ještě více přiblíží! >>ZDE 

 

DALŠÍ STRÁNKA 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv_Ez4zoZ6Y&t=


 

 CountryRun – o akci 
 

Protože víme, že peníze jsou potřebné všude, rozhodli jsme se uzavřít partnerství s Lions club České Budějovice. Lions 

club je jedna z největších mezinárodních humanitárních organizací. Jednou z hlavních oblastí, ve které se angažuje, je 

pomoc zrakově postiženým v rámci programu péče o zrak. A této organizaci věnujeme část výtěžku z akce. 

 

O tvůj pitný režim se samozřejmě také postaráme. Pivčo nebo cider za malý poplatek nebo limču od Food truck, který 

nabídne své gastronomické speciality. Každý zaregistrovaný navíc dostane vodu. 

 

Sleduješ náš FACEBOOK, INSTAGRAM a UDÁLOST? Klikni na odkaz a sleduj novinky! 

 

DOBROVOLNÍCI PARTNEŘI GDPR A PODMÍNKY ZÁVODU O NÁS

ZPĚT 

http://www.lionsclub-cb.cz/
https://foodtruckcb.cz/
https://www.facebook.com/countryrunn/
https://www.instagram.com/countryrun_cz/
https://www.facebook.com/events/2383887321633905/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtsEWGbb5XyYxx2sTj_6cGoHhu_MhcT3nQVIQfgmnCECZmEQ/viewform
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cvAEdidjbdngD_nKd_Nsu3_kofTW_Ur0?fbclid=IwAR1gSfdg4Zl-a6TtfSZTN1Qx4biXhn23gbATHWilK4Qvmdg61IDUS_Q4xOA


 

KIDS COUNTRY DAY 
To že jsou děti menší, neznamená, že mají menší chuť závodit. Proto je pro ně připravena akce Kids country day. 

 

KATEGORIE RUN 

• 2-3km dlouhá trasa 

• Hromadný start v 11:00 (záleží na počtu účastníků) 

• Pro děti od 6-11 let 

• Odměna pro každého zaregistrovaného v podobě 

medaile a dárků od našich parterů 

• Elektronické měření času s diplomem a výsledky 

na internetu 

• Občerstvení po doběhu 

• 3 nejlepší běžci (chlapci i dívky) získávají speciální 

odměnu 

• Podpora dobré věci 

• Registrace >>ZDE   

• Seznam přihlášených >>ZDE 

 

KATEGORIE WALK 

• 2-3km dlouhá trasa 

• Individuální start mezi 8-10 hodinou 

• Pro děti od 4-6 let 

• 10 zábavných otázek s úkoly 

• Nehraje se na čas, každý si trasu projde vlastním 

tempem 

• Registrace ZDARMA 

 

• Registrace >>ZDE

Startovné 

12.8. - 11.10. 50 Kč 
na místě 12. října 100 Kč 

ZPĚT 

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=582
https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=582
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraclo71kOmhlysYA2BHwsKfXiLGjhX7Qg0SYkZLgGz7RXkw/viewform


 

COUNTRY RUN 
Jediný nature OCR závod v České republice! Běh krásnou přírodou, která umí překvapit! Máš na to? 

 

• Čeká na tebe 10km trasa krásnou přírodou 

• Závod stylu nature OCR - žádné uměle vytvořené překážky, máme radši překážky, které vytvořila sama příroda 

(polomy, husté kořoví, mechy, potůčky, kopečky,...) 

• Jednotlivý start od 13:00 

• Kategorie muži, ženy a muži, ženy do 20let 

• Občerstvení na trase i na konci trasy 

• Originální dřevěná medaile, proteinová tyčinka od Sens a kopice dárků od našich partnerů 

• 3 nejlepší běžci z každé kategorie získávají speciální odměny 

• Elektronické měření času s diplomem a výsledky na internetu 

• Možnost zkontrolování si času po doběhu 

• Fotografie ze závodu ke stažení zdarma 

• Parkování zdarma v areálu akce 

• Část z výtěžku putuje na dobrou věc 

Kapacita závodu – 350 účastníků 

Registrace >> ZDE 
Seznam přihlášených >>ZDE 

Startovné 

do 18. srpna 200 Kč 

do 12. září 300 Kč 

do 11. října 400 Kč 

na místě 12. října 500 Kč 

ZPĚT 

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=582
https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=582


 

Partneři 
Děkujeme našim partnerům! 

Hlavní partner 

                         

 

 

 

 

Městys Ševětín 

Partneři 

 

 

Charitativní organizace 

 

ZPĚT 



 

O nás 
Kdo jsme? 

Míra a Kuba, přátelé se stejnými cíli, kteří mají rádi sport a organizování různých akcí. Studujeme Vysokou školu ekonomickou v Praze. Zapojujeme se do 

projektů v rámci školy a rozhodli jsme se získané zkušenosti spojit s našim koníčkem. 

Proč Country Run? 

Jak už jsme zmiňovali, chtěli jsme spojit zkušenost s naším koníčkem, kterým bylo běhání OCR (překážkových) závodů. Na těchto závodech nás mrzely dvě 

věci – absence přírodních překážek a "slepé" probíhání vyznačeným koridorem. A tak jsme si položili otázku: "Proč běhat přes umělé překážky, když v přírodě 

jich je spoustu?" Tak vznikla první myšlenka přírodního OCR závodu – Country Run, kde závodník musí zvednout hlavu, aby vnímal vyznačenou trasu. 

Co je náš cíl? 

Jistou formou závod probíhal minulé dva roky. Protože se účastníkům závod pokaždé líbil, rozhodli jsme se v organizování závodu pokračovat a zároveň 

posunout jeho úroveň výš. Tím myslíme: 

• zvýšení zájmu o běh 

• probudit v závodnících vášeň poznat zákeřnou sílu lesa 

• ztotožnění naší vize a myšlenky s účastníky 

• obecné zlepšení organizace závodu 

• spokojenost a radost účastníků 

 

Protože nás organizování sportovních a kulturních akcí opravdu baví, 1. dubna 2019 vznikla společnost EventSport, s.r.o., kterou spolu vlastníme. Tento rok je 

CountryRun provozována touto společností. 

ZPĚT 


