
 

 

časový harmonogram  

10. září 2017  

BENEŠOVSKÁ DESÍTKA a JUNIORKA 
Prezentace v den závodu: 

  - v budově ZŠ Karlov Benešov  

- pro hlavní závod    od 8:00 do 12:00 hod  

  - pro minimaraton a charitativní běh  od 8:00 do 11:00 hod  

  - pro dětské kategorie   od 7:30 hod   

POZOR – prezentace dětských kategorií, běhu hospodyněk, charitativního běhu končí vždy 

                  30 min před startem 

- u hlavního závodu a minimaratonu - 60 min předem 

 

SEŘADIŠTĚ U STARTU u dětských kategorií  

– 10 min před startem kateg. musí být účastník ve vyhrazeném prostoru (vedle trati u 

cílového prostoru – určí a označí pořadatel).  Zde proběhne kontrola čísel a jmen. 

Vyzvedávání čísel:  
- 7.-8.9. (čtvrtek, pátek) ve stánku závodu - Masarykovo nám., Benešov (12-17 hod) 

- 9.9. (sobota)  ve stánku závodu, místo stejné               (9-13 hod) 

- v den závodu – viz výše prezentace v den závodu 

Přihlášky:  1. on-line přihlášky - od 1. května do 3. září 

   na www.sport-reg.cz  DOPORUČUJEME on-line registraci 
  2. lze poslat písemně na adresu: 

   Luděk Procházka, K Pazderně 2024, 256 01 Benešov 

      nebo mailem na adresu: info@benesov-beh.cz 

   v těchto případech je třeba vyplnit přihlášku (viz níže) 

  3. na náměstí v Benešově od 7. do 9. 9. a v den startu  

  POZOR: jméno na startovním čísle garantujeme jen při přihlášce do 19.8. 

 

Od 8:30 – BENEŠOVSKÁ JUNIORKA  

start kat. kat ročník věk trať - m 

8:30 D7 dorostenky starší 1999-2001 16-18 let 975 

  D6 dorostenky mladší 2002-2003 14-15let 975 

 8:40 H7 dorostenci starší 1999-2001 16-18 let 975 

  H6 dorostenci mladší  2002-2003 14-15 let 975 

8:50 H5 žáci starší 2004-2005 12-13let 975 

9:00 D5 žákyně starší  2004-2005 12-13 let 975 

9:10 H4 žáci mladší  2006-2007 10-11 let 650 

9:20 D4 žákyně mladší  2006-2007 10-11 let 650 

9:30 H3 přípravka II. - hoši 2008-2009 8-9 let 650 

9:40 D3 přípravka II. -  dívky 2008-2009 8-9 let 650 

9:50 H2 přípravka I. – hoši  2010-2011 6-7 let 325 

10:00 D2 přípravka I. - dívky 2010-2011 6-7 let 325 

10:10 H1 mini přípravka - hoši 2012 a mladší 5 let a méně 150 

10:20 D1 mini přípravka - dívky 2012 a mladší 5 let a méně 150 

http://www.sport-reg.cz/
mailto:info@benesov-beh.cz


 

 

 

10:40   Běh hospodyněk a maminek  

HM 1 1978 a mladší 39 let a méně 

HM 2 1977 a starší 40 let a více 

 podmínkou účasti je kuchyňská zástěra (možno na sportovním oblečení)  

 může být doplněno o vařečku, síťovku, atd...(není ale podmínkou) 

 

12:10  MINIMARATON  

MUŽI, ŽENY 

MM 1,  ŽM 1 2000 a mladší 17 let a mladší 

MM 2,  ŽM 2 1978 - 1999  18 - 39 let 

MM 3,  ŽM 3 1977 a starší 40 let a starší 

 

12:15  Charitativní běh (nebo chůze) - nesoutěžní  

 

13:10  BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 

MUŽI 

M 17 2000 a mladší 17 let a mladší 

M 18 1978 - 1999 18 - 39 let 

M 40 1968 - 1977 40 - 49 let 

M 50 1958 -1967 50 - 59 let 

M 60 1948 - 1957 60 - 69 let 

M 70 1947 a starší 70 let a více 

ŽENY 

Ž 18 1983 - 1999 18 - 34 let 

Ž 35 1973 - 1982 35 - 44 let 

 Ž 45 1963 -1972 45 - 54 let 

Ž 55 1962 a starší 55 let a starší 

 

Vyhlašování: 

 od 11:10 do 11:50 hod   dětské a mládežnické kategorie + běh hospodyněk  

 od 14:45 hod  hlavní závod a Minimaraton     

  


