
Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků 
 

Sportovně-společenské dopoledne s Plzeňskou teplárenskou 
 

7. ročník, 29. srpna 2020 
Součást Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 

 
Registrace: On-line do 28. 8. 2020, nebo v závodní kanceláři 29. 8. 2020. 
Prezentace - závodní kancelář: rekreační areál Ostende U Velkého Rybníka 
 
Startovné 
Pro všechny děti do 17 let zdarma! 
Pro účastníky závodů dospělých starších 17 let: 50,- Kč  
Žádáme všechny zájemce o start, aby se hlásili předem pomocí registračního formuláře na www.pro-sport.cz 
 
Trasy 
300 m  – Dětské běhy: nemladší děti, 
1,1 km – Dětské běhy: přípravka starší, přípravka mladší. 
2,0 km – Dětské běhy: mladší žáci, starší žáci, dorost. 
2,0 km - Dospělí: Zvládnu uběhnout 2 km po rovině? 
3,5 km – Dospělí: Už si troufnu i na menší kopec! 
5,5 km – Dospělí: Nemám problémy ani s náročným kopcem! 
 
Kategorie 
Trasa 300m - dětské kategorie 
Nejmladší děti (kluci/ dívky) 2013 a mladší 
Trasa 1,1 km - dětské kategorie 
Přípravka mladší (kluci/ dívky) 2012/ 2011  
Přípravka starší (kluci/ dívky) 2010/ 2009 
Trasa 2 km - dětské kategorie 
Mladší žáci/ mladší žákyně 2008/ 2007 
Starší žáci/ starší žákyně 2006/ 2005 
Dorostenci/ dorostenky 2004/ 2003 
Trasa 2,0 km - dospělí 
Muži a ženy bez rozdílu věku 
Trasy 3,5  km a 5,5 km 
MH, M40, M50, M60, M70, dorostenky a juniorky, ŽH, Ž35, Ž45, Ž55 
 
Startujícího obdrží 

 Pro prvních 300 přihlášených: občerstvení v cíli, párek a pivo zdarma,  
 startovní číslo, startovní taška  
 zapůjčení čipu a výsledkový servis 
 Dětské kategorii: pamětní medaile v cíli  

 
Prémie 
Věcné ceny v minimální hodnotě 50.000,- Kč pro první tři v kategorii (3,5 km a 5,5 km) 
Pro děti medaile pro první tři v kategorii. 
 
Program 

8.30 –
11.30            

  otevřena závodní kancelář 

9.30  start: nejmladší děti 

9.45   start: přípravka mladší a starší 

10.15   start: mladší a starší žáci a dorost 

10.40   vyhlášení výsledků dětských kategorií 

11.00   start: trasa 2 km 

11.30   start: trasa 3,5 km 

12.00  start: trasa 5,5 km 

13.15              vyhlášení výsledků dospělých kategorií 

 
 v průběhu akce: expo se stánky vystavovatelů, skákací hrad, malování na obličej, tombola Plzeňské teplárenské,  

moderovaný program, autogramiáda známých sportovců 
 

Pořádá: Pro Sport Activities                           Titulární partner: Plzeňská teplárenská, a.s. 
     
 


