
Festival běhu a dobré nálady Skolíme Koliště se uskuteční v prostorách parku Koliště a v prostranství 
před Janáčkovým divadlem v sobotu 2. 10. 2021 v době od 9:30 do 16:00. Nebude zaměřen jen na 
vrcholové sportovce, ale především na celé rodiny tak, aby si tento běžecký svátek mohli užít dospělí i 
děti. 
 
Poběžíme na podporu Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. 
  www.socialni-nadacni-fond.cz/ 
 
  TRASY A KATEGORIE 
0,5 km Rodinný nesoutěžní běh bez omezení 1x malý okruh 
0,5 km Přípravka žáci / žákyně ročník 2010 a mladší 1x malý okruh 
1,0 km Mladší žáci / žákyně ročník 2008-2009 2x malý okruh 
1,5 km Starší žáci / žákyně ročník 2006-2007 3x malý okruh 
2,3 km Běh nadačního fondu bez omezení 2x velký okruh 
5,8 km Dorostenci / dorostenky ročník 2004-2005 5x velký okruh 
 Junioři / juniorky ročník 2002-2003  
 Muži / ženy do 39 let ročník 1982-2001  
 Muži / ženy 40-49 let ročník 1972-1981  
 Muži / ženy 50-59 let ročník 1962-1971  
 Muži / ženy 60 a více let ročník 1961 a starší  
 
  HARMONOGRAM 
 Od 8:00 Prezence a výdej startovních čísel 
9:30 Start Přípravka žáci / žákyně 0,5 km *  
9:40 Start Mladší žáci / žákyně 1,0 km * 
9:55 Start Starší žáci / žákyně 1,5 km * 
10:15 Start Rodinného nesoutěžního běhu 
 Od 10:30 Vyhlášení žákovských kategorii  
11:10 Start Běhu nadačního fondu na 2,3 km 
11:50 Start závodu na 5,8 km, startovní vlna ELITE** 
12:30 Start závodu na 5,8 km, startovní vlna HOBBY 
Od cca 13:20 Vyhlášení výsledků 
* V případě velkého počtu závodníků bude běh rozdělen a chlapci a dívky poběží samostatně 
** Časový limit závodu pro startovní vlnu ELITE je 30 min, tzn. tempo 5:00 min/km a lepší. 
 
  REGISTRACE 
• Předem do 26. 9. na webu https://my.raceresult.com/180028/registration 
• V pátek 1. 10. mezi 15:00-18:00 na jižní terase Janáčkova divadla 
• Na místě v den závodu do vyčerpáni kapacity startovních čísel pro jednotlivé běhy 
 
  STARTOVNÉ (ceny jsou stejné pro registraci online i na místě) 
Rodinný nesoutěžní běh 50 Kč 
Žákovské kategorie  50 Kč 
Běhu nadačního fondu   250 Kč 
Závod na 6,8 km  250 Kč 
 
  PREZENCE 
• V pátek 1.10. mezi 15:00-18:00 na jižní terase Janáčkova divadla pro předem registrované i 
příchozí. Doporučujeme využít, abyste se v den závodu mohli jen plně soustředit na výkon. 



• V den závodu na místě konání akce pro předem registrované i příchozí. Prezence končí cca 30 
min před startem příslušného běhu, prosím neodkládejte prezenci na poslední chvíli, ať se netvoří 
fronty a stihnete start. 
• Za nezletilé účastníky je třeba doložit souhlas zákonného zástupce. 
• Každý účastník obdrží startovní číslo a měřicí čip který je součástí čísla. Bez čipu nebude 
závodníkovi změřen čas. Výjimkou je Rodinný nesoutěžní běh, jehož účastníci obdrží jen startovní 
čísla bez čipů a nebude jim měřen čas. 
 
 SOCIÁLNÍ NADAČNÍ FOND 
Na místě bude možné přispět bezhotovostně libovolnou částkou na podporu Sociálního nadačního 
fondu města Brna a Jihomoravského kraje, nebo je možné dar poslat na bankovní účet Darujme.cz, 
číslo účtu 2198370339/0800. 
Při daru vyšším jak 200 Kč dárce při prezenci dostane funkční sportovní tričko s logem nadace. 
 
  VYHODNOCENÍ 
Čipovou technologií, čas je měřen od proběhnutí měřícím zařízením a podle tohoto času bude 
sestavena výsledková listina. Výsledky pro běh na 5,8 km budou sloučeny pro obě startovní vlny, tzn. 
podle času bez ohledu na to, ve které startovní vlně bude závodník startovat.  
Výsledky budou po doběhu zveřejněny v prostoru cíle a na webu. 
 
  CENY 
• První tři v žákovských kategoriích obdrží věcné ceny.  
• První tři v každé kategorii na trase 5,8 km obdrží finanční prémie ve výši 500, 300 a 100 Kč.  
• Bude vyhlášeno celkově prvních pět běžců a běžkyň závodu na 5,8 km (bez ohledu na 
kategorie) a ti obdrží finanční prémie ve výši 8.000, 5.000, 3.000, 2.000 a 1.000 Kč. 
• Každý běžec v žákovských kategoriích a každý účastník Rodinného nesoutěžního běhu obdrží 
po doběhu v cíli medaili a drobnou cenu od partnerů závodu. 
• Každý účastník běhu na 2,3 a 5,8 km obdrží po doběhu v cíli pamětní medaili 
 
  OBČERSTVENÍ 
Na trase bude jedna občerstvovací stanice s vodou, kterou bude možno využít při každém průběhu. 
V cíli bude čaj, iontový nápoj, ovoce a něco sladkého na bezprostřední doplnění energie po výkonu. 
Další jídlo a nápoje bude možno zakoupit ve stáncích nacházejících se v místě akce. 
 
  ÚSCHOVNA, ŠATNA, TOALETY 
Bude možno uschovat batoh s osobními věcmi (ne však cennosti). Věci budou vydány zpět oproti 
prokázání se startovním číslem. Za věci odložené do úschovny pořadatel neručí. 
Bude vyhrazeno kryté místo, kde se bude možno převléct, sprchy ale zajištěny nejsou. 
Mějte prosím na paměti, že závod se koná v centru města, a využívejte prosím pouze přistavené 
mobilní toalety umístěné v prostoru startu/cíle anebo veřejné WC na ulici Rooseveltova, popř. na 
Malinovského náměstí (vedle Domu umění).  
 
  DOPRAVA A PARKOVÁNÍ 
Nejlépe je využít MHD a vystoupit na zastávce Moravské náměstí. 
Autem parkování v garážích pod Janáčkovým divadlem (30,- Kč/hod), na parkovišti za IBC (20,-
Kč/hod), případně na ulici Kapitána Jaroše (zóna B 1-03) a na ulici za Divadlem (zóna B 1-03). 
 
  EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 
Žádáme o důsledné dodržování všech platných opatření.  
Podmínkou účasti je platné očkovaní anebo provedené testovaní dle aktuální vyhlášky ministerstva 
zdravotnictví.  



Test bude možné si nechat udělat i na místě, zájemci o test se ale musí dostavit nejpozději 90 min 
před startem příslušní kategorie.  
 
  DOPROVODNÝ PROGRAM 
K dispozici bude také skákací hrad, doprovodný dětský program a stánky s občerstvením. 
KONCERTY 
10:00 – DJ Groovyluvah 
11:00 – hudební škola YAMAHA 
12:00 – DJ Groovyluvah 
12:30 – Jiří Kalousek kvartet (pop, jazz, rock, blues, funk, soul) 
13:00 – DJ Groovyluvah 
13:15 – Ritmo Factory 
13:30 – Jiří Kalousek kvartet (pop, jazz, rock, blues, funk, soul) 
14:30 – DJ Groovyluvah 
15:00 – Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání s kapelou 


