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57. ročník 
MLADÉ BĚCHOVICE

Otevřené vytrvalostní běžecké závody
pro žactvo a dorost jako součást

126. ročníku závodu “BĚCHOVICE”

pod záštitou starosty MČ Praha-Běchovice 
a starostů okolních městských částí

pro děti a mládež od 1 roku do 18 let

sobota 17. září 2022

Mladé Běchovice, z.s. 
Základní škola v Praze Běchovicích 
Martin Jech 
Jaroslav Svátek
Jan Jech 
Karel Mácha

Připravuje:

Ředitel závodu: 
Zástupce ředitele: 
Předseda spolku:
Hlavní rozhodčí:

Jak se k nám dostanete?
Autobusy 250, 221, 209, 109 a 163, případně jiné do zastávky Běchovice, 
vlakem na zastávku Běchovice-střed.  
Pro automobily je připraveno dočasné parkoviště 300 m od startu.  
Počítejte s větší časovou rezervou.

Co můžete získat?
Nejúspěšnější závodníci na prvních místech v každé kategorii dostanou dip-
lomy, medaile a věcné ceny.  
Všem závodníkům bude dán diplom za účast.  
U závodů Běžeckých nadějí I. - IV. budou vyhlášeni 3 nejlepší z každého roz-
běhu.

Kde se mám přihlásit?
Příchod je pouze kolem rybníčka a hasičské zbrojnice. Závodníci se shro-
mažďují na přípravném hřišti, odkud je na start odvede vedoucí kategorie. 
Po dokončení závodu běžci opustí prostor hřiště východem kolem tribuny.

Výsledky na www.mladebechovice.cz



Termín závodů:

Místo závodů: 

Zahájení:

Povolení 
startu:

Kancelář 
závodu:

Přihlášky:

Start Kategorie Výdej čísel  Ročník 
narození

Místo
startu

Délka 
tratí

9:00
dorostenci Běh firmy Office Centrum 

od 8:00
2005-2006 E

1300 m

dorostenky 1300 m

9:15
 

starší žáci Běh firmy IPEX

od 8:15
2007-2008

D 1000 m

starší žákyně E 830 m

9:30
 

mladší žáci Běh starosty MČ Dolní Počernice 

od 8:30
2009-2010 E

830 m

mladší žákyně 600 m

10:00
 

nejmladší žáci Běh starosty MČ Praha 20 
od 9:00

2011-2012
E 600 m

nejmladší žákyně A 500 m

10:40
 

Naděje I   - dívky
                 - hoši

Běh firmy Zkušebnictví a.s. 
od 9:40

Kategorie Naděje I může mít na trati jednoho doprovázejícího
2020-2021 B 50 m

Naděje II  - dívky
                 - hoši

Běh firmy Pexi, s.r.o.
od 9:40

S dětmi kategorie Naděje II může jeden dospělý pouze 
na startovní čáru

2019 C 60 m

11:20

Naděje III - dívky
                 - hoši

Běh starosty MČ Běchovice 
od 10:20 

S dětmi kategorie Naděje III může jeden dospělý pouze 
na startovní čáru

2018 D 70 m

Naděje IV - dívky
                 - hoši

Běh starosty MČ Praha 21 

od 10:20
2017 E 130 m

12:00 Naděje V  - dívky
                 - hoši

Běh firmy Kovové profily, s.r.o.

 od 11:00
2015-2016 F 200 m

12:30 Naděje VI - dívky
                 - hoši

Běh firmy ACI, s.r.o.

od 11:30
2013-2014 D 300 m

Závodníky provází na start pouze vedoucí kategorie!

57. MLADÉ BĚCHOVICE

17. září 2022

Travnaté hřiště v Praze - Běchovicích

V místě závodu v 8:45 hod.   

Závodníci startují na základě přihlášky zaslané rodiči,
školou nebo tělovýchovnou organizací.  

Bude otevřena od 8:00 
v pergole na přípravném hřišti!

Musí obsahovat celé jméno dítěte, datum narození a adresu. 
Doporučujeme telefonický nebo e-mailový kontakt.
Přihlášku nebo soupisku odešlete na e-mail:
jan.jech@mladebechovice.cz
Využijte on-line přihlášku na 
www.mladebechovice.cz/prihlaska.

Uzávěrka přihlášek je 16. září 2022 v  19:00 hodin.

Během dopoledne budou probíhat 
soutěže dětské atletiky

Výsledky, podrobnosti, seznam přihlášených a aktuální informace:                           www.mladebechovice.cz


