21. září se v Benešově uskuteční první
ročník Benešovského běžeckého festivalu.
Ten po záštitou Města Benešov
a Středočeského kraje organizuje
realizační tým v čele s panem Luďkem
Procházkou. Toho mimo jiné můžete
potkat i v naší škole, neboť zde každý rok
vede kurz carwingu (vyřezávání zeleniny
a ovoce).
Co bude součástí tohoto běžeckém
festivalu?
Můžete se přihlásit do hlavního závodu
na 10 km, případně na minimaraton
(4,2 km). Protože je navíc akce spojena s
charitativním Během naděje (2 km), lze
absolvovat i tuto trať.
Festival nabídne ale i další doprovodné
akce, jakým je závod dětí a mládeže
(140 m - 1,1 km), závod hospodyněk a
maminek ((730 m) či běh sponzorů (730
m).
K dispozici bude také dětská sportovní
zóna s atrakcemi, ukázka vystoupení
mažoretek, fotografická soutěž, výtvarná
soutěž či bohatá tombola.

Půjde tedy o pravý běžecký svátek nejen
pro všechny aktivní lidi, ale i pro rodiny
s dětmi.
Navíc je tento festival zařazen do seriálu
Běžec Podblanicka. Ten zastřešuje
vybrané závody v regionu, kde aktivní
běžci sbírají po celou sezónu body
a podle nich je vedena speciální
výsledková
listina,
která
bude
vyhodnocena po posledním závodě
začátkem října.
Zároveň 21. září proběhne vyhlášení
výsledků projektu NEsedíme, NEležíme,
BĚŽÍME, ve kterém si organizátoři dali
za cíl podpořit sport mezi mládeží.
V rámci festivalu se bude prezentovat
i naše škola, a to se stánkem, ve kterém
budeme nabízet drobné občerstvení
a cukrářské výrobky.
Věříme, že si tento „běžecký svátek“
užijete.
text. Bc. M. Zvára & Bc. O. Pojmon
zdroj: www.benesov-beh.cz
www.bezecpodblanicka.cz

Veřejné běžecké tréninky
v Konopišti
s Matyášem Pokorným

Benešovský běžecký festival i s naší účastí

Benešovský běžecký festival i s naší účastí

do října 2014 každé úterý od 19 hodin
sraz v Konopišti u vstupu do zámeckého parku
za hlavní silnicí (možnost zaparkovat na parkovišti
u tenisových kurtů)
Tréninky jsou určené pro širokou veřejnost
různé výkonnosti, jde zároveň o spojování běžecké
komunity na okrese Benešov.
Trénink zahrnuje základní běžeckou průpravu
(rozklusání, strečink, běžecká abeceda).
www.benesov-beh.cz

Více informací najdete na: www.benesov-beh.cz
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BENEŠOV
Masarykovo náměstí

•

BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

• PRO-DOMA BENEŠOVSKÁ JUNIORKA

od 3 do 18 let: 0,14 – 1,1 km
4 km

• minimARATON
• charitativní „BĚH NADĚJE“ nebo chůze:

2 km

• BĚH MAMINEK A HOSPODYNĚK

Doprovodný program, aneb
Nebude se jen běhat:
• dětská sportovní zóna
• mažoretky
• carving ze zeleniny
• výtvarná soutěž
„Jak sportujeme“
• fotografická soutěž

běh se zástěrou: 0,65 km
• hlavní závod startuje dvojnásobná mistryně světa, držitelka
světového rekordu JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ

ŠKOLICKA

• tombola s hodnotnými
cenami v celkové výši 50.000,Akce je součástí projektů:

• součástí hl. běhu běžecké DERBY: BENEŠOV–VLAŠIM

www.benesov-beh.cz

Zaplaťte on-line startovné!
Máme pro 600 z vás DÁRKY od firmy:
Na Příkopě 22, Slovanský dům
Prague 1
Ferd-logo-07-Pantone.pdf
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Chi Running
Josef Šverma
Certifikovaný
instruktor
776863300

www.behbezusili.cz
Josef.Sverma@seznam.cz

FOTKY NA POČKÁNÍ

Ofsetový a digitální tisk

LAROS

Parkoviště
„pod hrází“
Konopiště

mediální partneři:

Školní zpravodaj 07/2014

5

