
Bítešský spolek vytrvalostních sportů pořádá 19. 9. 2021 na fotbalovém
stadionu ve Velké Bíteši 8. ročník běžeckého závodu 

Lidový běh délky 1,2 km určený pro ty,  kteří  si  netroufají  na délku 9 km hlavního
závodu a pro dorostence/dorostenky.

Každý  účastník  hlavního  závodu  dostane  v ceně  startovného  ponožky  v designu
PoHodové devítky! Lze vybrat ze dvou barevných kombinací a velikostí.

ZÁVOD REGISTRACE ZA KOLIK
Dětské kategorie 
(ročníky 2009 a mladší)

v den závodu na místě od 9 hodin
(konec registrace 15 min před startem dané kategorie) zdarma

Lidový běh 1,2 km
(ročníky 2008 a starší) v den závodu na místě 9:00 – 12:15 zdarma

Hlavní závod 9 km
(ročníky 2003 a starší)

online do 11. 9. 150 Kč
v den závodu na místě 12:00 - 13:15 200 Kč



Start dětských kategorií 11:00 (nejprve budou startovat děti 2015+)
Lidový běh 12:30
Hlavní závod                                   13:30  

MUŽI ŽENY ZÁVOD

Kategorie Ročník
narození

Kategorie Ročník
narození

Hlavní 9 kmMuži „A“ 1982 – 2003 Ženy „A“ 1987 – 2003
Muži „B“ 1972 – 1981 Ženy „B“ 1977 – 1986
Muži „C“ 1962 – 1971 Ženy „C“ 1976 a starší
Muži „D“ 1961 a starší

Dorostenci 2004 – 2008 Dorostenky 2004 – 2008 1,2 km
Starší žáci 2009 – 2011 Starší žákyně 2009 – 2011 500 m
Mladší žáci 2012 - 2014 Mladší žákyně 2012 - 2014 400 m

Děti 2015 a mladší Děti 2015 a mladší 300 m

- Hlavní závod se poběží směrem na Křoví formou okruhu převážně terénem (asi ze
2/3)

- V každé kategorii budou vyhlášení první tři závodníci
- Každý účastník hlavního závodu obdrží občerstvení  (pivo/limo + uzené cigáro  

a drobné občerstvení)
- Všichni vyhlášení závodníci na stupních vítězů se mohou těšit na věcné ceny
- Speciální kategorií opět bude „nejrychlejší Bítešák“ a „nejrychlejší Bítešačka“
- Běhy dětí a mladších žáků budou rozděleny na dva dle pohlaví, starší žáci/žákyně

a dorostenci/dorostenky budou startovat společně
- Děti do 6 let mohou absolvovat trať za doprovodu svých rodičů
- Děti a žáci poběží závod v rámci areálu fotbalového stadionu
- Všichni závodníci v dětských kategoriích obdrží po doběhu medaili

TRASA HLAVNÍHO ZÁVODU

Přibližně 1/3 asfalt, 2/3 nezpevněné cesty.



DOPRAVA parkování u fotbalového stadionu

Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí. Dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 účastníci
závodu  zaplacením  startovného  souhlasí  se  zpracováním  osobních  údajů.  Tato  data
nebudou organizátorem nijak zneužita.

KONTAKTY Zdeněk Kundera 777 612 344
Ondřej Plechatý 731 425 676
Martin Macholán 605 007 123

www.pohodovadevitka.cz www.facebook.com/pohodovadevitka
bitesskybeh@seznam.cz
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