KOMERČNÍ PREZENTACE

pozvánka

BĚŽCI SE SEJDOU NA KONOPIŠTI

JIŽ PO ŠESTADVACÁTÉ

K

onopiště ožije
tradiční běžeckou
akcí „Běžecký
víkend na
Konopišti“. Na programu je
půlmaraton, desítka, lidový
běh i dětské závody.

11.–12. ČERVNA

SUBARU Konopišťský
půlmaraton (K21)
na zážitkové trase

Trasa půlmaratonu je zážitkem po celých
21,1 km. Start i cíl je v přírodním divadle.
První kilometry vedou po Konopišťském
parku tzv. Ferdinandovou cestou směrem
k vrchu Tuškov, dále směrem ke Frýdku
a zpět k Růžové zahradě. Pak se běžci
dostanou po hrázi na levou stranu Konopišťského rybníka, u lávky opustí park
směrem k Janovickému potoku pod Chlumem, aby stoupání na Chlum prověřilo
jejich formu a odhodlání.
Vyhlídka na 13. km opravdu stojí za
to! Je zde nejvyšší bod trasy i občerstvovací stanice. Následuje prudký sešup ke
mlýnu a Kožlí. Od 15. km začíná stoupání ke Chvojnu, od statku je to už ale
do cíle pouhé 3 km – stačí proběhnout
kolem dominanty Chvojna, kostela sv.
Jakuba a Filipa a pak už jen mírně z kopce ke Konopišťskému rybníku a do cíle.
SUBARU K21 startuje v sobotu v 10
hodin od přírodního divadla. Jsou vypsány
4 věkové kategorie pro muže a 3 pro ženy.
V každé kategorii budou vyhlášeni běžci
na 1.–3. místě, kteří obdrží medaili a věcné
ceny, na prvních 5 mužů a žen v absolutním pořadí čekají finanční odměny. Na
trati budou 2–3 občerstvovačky.
Běžci přihlášení do 30. 4. 2022, obdrží
pamětní tričko (je v ceně startovného),
a všichni, kdo půlmaraton dokončí,
dostanou v cíli účastnickou medaili.
Na sobotní večer plánujeme speciální
prohlídku zámku.

PROPOZICE:
www.benesov-beh.cz
PŘIHLÁŠKY:
www.sport-reg.cz
INFORMACE:
info@benesov-beh.cz

PROGRAM
BĚŽECKÉHO
VÍKENDU NA
KONOPIŠTI
SOBOTA 11. 6.

2. ročník SUBARU Konopišťského půlmaratonu (K21)

NEDĚLE 12. 6.

26. ročník Konopišťské desítky s VZP
(+ závod štafet na 3 x 3,3 km)
Konopišťská juniorka pro děti a mládež od
3 do 18 let (partnerem je Benešovská továrna na zmrzlinu)
Lidový Běh „Buď fit“ na trati 3,2 km
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