
 

Jak jsme již avizovali v NEWSLLETERu č.1, registrace bude spuštěna 1.2. od 0:00 hod na www.sport-reg.cz 

 Organizátoři připravili bonus pro prvních 50 účastníků, kteří se registrují do 
hlavního závodu na 10 km – startovné zdarma. Nikdo předem nebyl 

informován, takže záleží jen na vaší rychlosti….. 

Na koho se nedostane v první padesátce, tak má šanci do 30.4. mít u hlavního závodu a minimaratonu 
zvýhodněné startovné. 

BENEŠOVSKÁ JUNIORKA - děti a mládež             50,-Kč 

- Běh hospodyněk             50,-Kč  

- Benešovský minimaraton   
- předem přihlášení s platbou do 30.4.   100,-Kč 

      - předem přihlášení s platbou do 7.9.    150,-Kč 

 - od 10. do 12.9. na náměstí a v den startu   200,-Kč 

- BENEŠOVSKÁ DESÍTKA  
- předem přihlášení s platbou do 30.4.   150,-Kč 

- předem přihlášení s platbou do 7.9.    200,-Kč 

- od 10. do 12.9. na náměstí a v den startu   250,-Kč 

- VETERÁNI 60 let a starší  (platí do 7.9.)  100,-Kč 

Dá se předpokládat, že po úspěšném 1.ročníku může stoupnout účast. Vzhledem k trati je kapacita 
omezena na max. 500 běžců, proto doporučujeme raději řešit registraci včas.

Kompletní propozice na všechny běhy najdete na http://www.benesov-beh.cz/propozice  
Zároveň je máte v příloze. 

 

Skoro symbolicky 17. 11. 2014 byl založen „Benešovský běžecký klub“ devíti aktivními běžci a postupně 
nabírá další členy. Nyní čítá už 25 členů.  

http://www.sport-reg.cz/
http://www.benesov-beh.cz/propozice


Zároveň si klub připisuje první úspěchy - vítězství v Novoročním běhu na Konopišti Matyáše Pokorného , na 
Vlašimské desítce dokonce dvojité prvenství  - Peter Stolárik, v ženách Martina Žabová a mladá Danielka 
Radová doběhla první v děvčatech v pražské Stromovce. Řada členů dosáhla na stupně vítězů ve svých 
kategoriích. Výborné výkony podali na Zimním Blaníku Jakub Kouklík, Pavel Pospíšil a Karel Pelikán. První z 
nich skončil na 17.místě ve výborné konkurenci z 330 startujících. 

Základní informace najdete na http://benesov-beh.cz/bezecky-klub a klub rád přivítá další běžecké 
nadšence.  

Nyní se vybírá logo a řeší klubové oblečení. Více vás budeme informovat v NEWSLETTERU č.3. 

BĚH NA ČERČANSKÝ CHLUM

Termín: 28. únor 
Místo konání: Čerčany 
Trať:  4,5 km, převýšení  255 m 
Informace: Jarmila Zeidlerová – tel. 606 242 223 
Čerčanský Chlum - 28. 2. 2015 | Běžec Podblanicka 
 
 
 
 
 

Na setkání na běžeckých akcích (i mimo ně) se těší organizátoři BBF 

 

 

 

http://benesov-beh.cz/bezecky-klub
http://bezecpodblanicka.cz/content/cercansky-chlum-28-2-2015

