
 Soutěž škol o putovní pohár 
 „Nesedíme, Neležíme, BĚŽÍME“ - 2017 

v rámci BENEŠOVSKÉHO BĚŽECKÉHO FESTIVALU 

 

PROPOZICE 

* 10. září 2017 v rámci „Benešovského Běžeckého Festivalu 2017“ 
 

Věkové kategorie BENEŠOVSKÁ JUNIORKA pro soutěž škol 
 
D7+H7 – dorostenky + dorostenci starší     1999-2001 -975m 
D6+H6  - dorostenky + dorostenci mladší   2002-2003  -975m 
D5+H5  - žákyně+žáci starší                          2004-2005    -975m 
D4+H4  - žákyně+žáci mladší                       2006-2007    -650m 
D3+H3  - přípravka II. dívky+hoši                2008-2009    -650m 
D2+H2  - přípravka I. dívky+hoši                  2010-2011   -325m 

 
Vypsané soutěže škol 
 

 1)  Soutěž o nejlepší školu 
 

Výzva : Vyberte na své škole  alespoň 10 skvělých běžců a přijeďte 
na BBF pro vítězný pohár !! 
 
 Ze všech výše uvedených kategorií  pro děti a mládež „BENEŠOVSKÁ JUNIORKA“  
 se každé škole započítává celkem 10 nejlepších umístění (pořadí) studentů a bodují se takto: 

 
      1. místo – 1 bod, 2. místo - 2 body, 3. místo – 3 body, 4. místo - 4 body, 5. místo - 5 bodů 

      10. místo – 10 bodů, atd…..bodovat mohou všichni (co pořadí, to počet bodů). 
 

Vítězí škola s nejmenším součtem bodů (pořadí)! 
 
Soutěže se mohou účastnit základní i střední školy bez rozdílu a podmínkou je účast 
minimálně 10 závodníků za školu!! 

 

           2) Soutěž o nejpočetnější školu 
 
 Ve všech výše uvedených  kategoriích pro děti a mládež „ BENEŠOVSKÁ JUNIORKA“ boduje každý 
student, který dokončí svůj závod – získá pro svou školu 1 bod 

 

             Vítězí škola s nejvyšším počtem bodů! 
 
Soutěže se mohou účastnit základní i střední školy bez rozdílu. 
 



 

3) Soutěž o putovní pohár 
 
součet pořadí  ze soutěží 1) a 2) –  
vítězí škola s nejnižším součtem pořadí 
při rovnosti rozhoduje lepší umístění v soutěži2) 
 

DOPORUČENÍ : 
 
přihlášky na www.sport-reg.cz (od 1. 5. 2017) 
 

Zapište v přihlášce svou školu! V případě neuvedení školy v přihlášce nelze 
započítat body pro školu! 
Zapsání školy do výsledkových listin negarantujeme při přihláškách v den 
závodu!! 
 

Výsledky budou vyhlášeny v den závodu při vyhlašování BENEŠOVSKÉ 
DESÍTKY! 

 
 

ODMĚNY v soutěži 3)  - 1. místo – PUTOVNÍ POHÁR na jeden rok do držení 
 
 

ODMĚNY v soutěžích 1) a 2)  
  
1. místo -  pohár a diplom  +  3000,-Kč na nákup sportovního vybavení 
2. místo  - pohár a diplom  +  2000,-Kč na nákup sportovního vybavení 
3. místo -  pohár a diplom  +  1000,-Kč na nákup sportovního vybavení 
4. místo -  diplom                 +     500,-Kč na nákup sportovního vybavení 
5. místo -  diplom                 +     500,-Kč na nákup sportovního vybavení 

 
 

4)  Soutěž 3 členných týmů ( v rámci minimaratonu - 4km) 
  
Soutěžit mohou  3 členné týmy sestavené  z mládeže do 18 let ( 1999 a mladší), podmínkou je účast 
minimálně 1 dívky v týmu a přihlášení týmu do pátku 8.9.2017 do 20,00h na info@benesov-beh.cz. 
 
Každý tým zvolí libovolně název svého týmu a pod tímto názvem se zaregistruje do závodu. 
 
Vítězí tým s nejnižším součtem časů všech 3 členů týmu. 

 
Výzva  pro školy a sportovní kluby : Sestavte svůj vytrvalostní tým a 
přijďte  si zazávodit s ostatními vrstevníky na BBF – pro vítěze 
putovní pohár  týmů 
 

http://www.sport-reg.cz/


ODMĚNY  v soutěži 4) 
 
1. místo – putovní pohár a diplom + zajímavá cena 
2. místo -                                diplom + zajímavá cena 
3. místo -                                diplom + zajímavá cena 
 
V tombole bude vylosován jeden tým, který obdrží zajímavou cenu. 
 
 

organizátor:  spolek BENEŠOV ŽIJE SPORTEM ve spolupráci s oddílem ATLETIKA Benešov  
  a Benešovským běžeckým klubem 

organ. výbor:  Ing. Jan Mayer, Zdeněk Rada, Luděk Procházka, MUDr. Robert Šachl, Mgr. Irína Beznosová  

informace: Ing. Jan Mayer, 603 255 592, mayer52@seznam.cz 
 

 
vše na www.benesov-beh.cz registrace na  www.sport-reg.cz 
 
 
5.6.2017 
 
 

                                   
 

                                                       

http://www.benesov-beh.cz/

