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běh kolem světa – propozice hlavního závodu 

 
 
datum konání: sobota 12. září 2015  registrace od 13:30 
 
 
start:   hlavní závod:   15:15  u závory do parku 
    
 
místo konání:  park za lázněmi aurora, naučná stezka kolem rybníka  
   svět, třeboň 
    
kategorie:  ženy: 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
   muži: 18+, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
 
trasa: kopíruje protisměrně naučnou stezku kolem třeboňského 

rybníka svět. více na: http://www.mapy.cz/s/4Nfp 
 
povrch:  asfalt, tráva posečená i neposečená, hlína, bláto, šotolina, 
   udupaný písek, v lesních úsecích nebezpečné kořeny 
    
princip:  zaběhnout co nejrychleji měřený úsek 
 
 
vzdálenost: 11,729 kilometrů v optimální stopě 
    
 
časový limit: 2:00:00 (120 minut) 
 
 
vybavení:  sportovní oblečení, brýle  
 
 
startovné:  100,- kč/osobu předem na účet č. 2600421617/2010 

pokud se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit,             a oznámíte 
nám to do 24 hodin před závodem, převedeme vám startovné do příštího 
ročníku mínus 10% manipulační poplatek. maximálně však dva po sobě 
jdoucí ročníky. 

   150,- kč/osobu na místě při registraci – zbydou-li čísla 
  
pojištění:  zajištuje si každý účastník sám 
   bez prokázaného pojištění nebude závodník vpuštěn na trať! 
   všichni se účastní na své vlastní nebezpečí a odpovědnost! 
 
občerstvení: - jedno občerstvovací stanoviště na cca 6 kilometru 
   pořadatel zajišťuje pouze neperlivou minerálku 
   po dohodě je možné poslat si na stanoviště své označené pití 
   - v prostoru startu a cíle v hotelu regent nebo bohemia 

 
 

pokračování na další stránce 



              běh kolem světa – hlavní závod 

jihovýchodní I. 1619/15 - 2 - tel.: +420 775 664 554 
cz 141 00 praha 4  email: office@klejna.eu 

 
 

 
 
popis závodu: závod začíná hromadným startem na začátku naučné stezky 

u závory do parku, prvních zhruba 900 metrů se běží po široké 
asfaltové komunikaci (ulice u světa a světská hráz), poté se 
odbočuje vpravo na hráz rybníka svět, kde se běží po pískové 
pěšině. závod končí v místě startu 

 
zázemí:  šatna, (sprchy v jednání), parkování, lázeňská zóna  
 
 
ceny:   absolutní vítězové v kategorii ženy, muži - putovní pohár 
   všichni doběhnuvší diplom a sponzorská taška 
 
důležité:  závod se běží za jakéhokoli počasí a politické situace 
 
   běží se územím chráněné krajinné oblasti třeboňsko  
 
    - neodhazujte obaly od energetických tyčinek apod. 
    - vezmete-li si pití s sebou, musíte donést kelímek až 
      do cíle 

- v úseku „vimperky“ (cca 9ppr. kilometr) musíte běžet       
  za sebou a nepředbíhat se = žlutá vlajka ve formuli 1 

 
první kilometr se běží po místních komunikacích 

 
    - pořadatel zajistí dohled městské policie 
    - běžci povinně dodržují pravidla silničního provozu 
 
   druhý kilometr se běží po hrázi rybníka svět 
 
    - pořadatel zde umístí ceduli s výzvou kolemjdoucím, 
      aby uvolnili běžcům trasu 
    - běžci nemají garantovánu absolutní přednost 
    - je v jednání, aby před běžci jelo auto mp třeboň 
    
   zdravotní zajištění 
 
    - na trati budou dva profesionální záchranáři 
    - za posledním závodníkem pojede pořadatel na kole 
    - v prostoru startu bude lékař s pohotovostní lékárnou 
    - závod je oznámen všem složkám záchranných sborů 
 
 
kontakt:  běh kolem světa - pavel klejna  
   +420 775 664 554 
   office@klejna.eu 
   www.behkolemsveta.cz  


