
zažijte 
Konopiště 

s celou 
rodinou

Běžecký víkend  
na Konopišti 

www.benesov-beh.cz

Trasa půlmaratonu je  skutečným zážitkem po celých 21,1 km. Start i cíl je plá-
nován v přírodním divadle. První kilometry vedou běžce po Konopišťském parku 
tzv. Ferdinandovou cestou směrem k vrchu Tuškov, dále směrem ke Frýdku, zpět 
k Růžové zahradě, po hrázi  se běžci dostanou na levou stranu Konopišťského 
rybníka a u lávky opustí park směrem k Janovic-
kému potoku pod Chlumem. Stoupání do Chlumu  
prověří formu a odhodlání všech sportovců.  Vyhlíd-
ka na 13. km závodu opravdu stojí za to! Je zde i 
nejvyšší bod trasy a běžci se zde mohou  občerstvit. 
Poté následuje prudký sešup ke mlýnu a Kožlí. Od 
15. km začíná stoupání ke Chvojnu, od statku je to 
již pouhé 3 km do cíle, zatočené kolem dominanty 
Chvojna, kostela sv. Jakuba a Filipa. Odtud je to už 
mírně z kopce ke Konopišťskému rybníku přes lávku 
do cíle.

SUBARU K21 startuje v sobotu 11. 6. 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, obdrží medaili a 
věcnou cenu. Prvních 5 mužů a 5 žen v absolutním 
pořadí obdrží finanční odměny. Na trati budou 
nachystány 2–3 občerstvovačky. 

Trasa je vhodná pro běžce, ale i pro pěší turistiku a cyklistiku,  
zvládnou ji i rodiny s dětmi

Výběh po trase ½ maratonu je naplánován na 22. 5. 2022  
se srazem u přírodního divadla v 9,00 hodin

Nabídka Konopiště pro volný čas
Prohlídka zámku a jeho zahrad včetně medvěda Jirky – www.zamek-konopiste.cz
Hotel Nová Myslivna – reastaurace a možnost discgolfu – www.konopiste.eu
Restaurace Stará Myslivna – www.staramyslivna.com
Boso stezka vedle přírodního divadla, Ekovláček,  
TIC Konopiště – www.kicbenesov.cz
Konopišťský park včetně rybníka
Dančí obora pod zámkem
Růžová zahrada  v blízkosti divadla

Nabídka ubytování v Konopišti a okolí
Pension Konopiště – www.pension-konopiste.cz
Hotel Nová Myslivna v Konopišti – www.hotel-konopiste.cz
Hotel Benica v Benešově při vstupu do Konopišťského parku – www.benica.cz

SUBARU Konopišťský půlmaraton (K21) 
na zážitkové trase

Hlavní závod na 10 km „Konopišťská 10 “ má bohatou 25 -letou historii. Poprvé se 
běžci postavili na její start v roce 1994. Vítězi prvního ročníku se stali Ondřej Beran 
a Jana Naxerová. Běželo se na dnes již tradičním okruhu kolem rybníka s prodlouže-
ním k Růžové zahradě. Ve 3 okruzích se vždy probíhá smyčkou přímo v divadle, což 
umocňuje atmosféru pro zúčastněné i jejich doprovody. 
Rekordmanem co do počtu vítězství je jednoznačně Jiří Miler, který zvítězil celkem 
v 7 ročnících. Benešovský Matyáš Pokorný má na svém kontě 5 vítězství. Karla 
Mališová vyhrála v ženách celkem čtyřikrát.
Traťový rekord na 10 km drží mezi muži Jiří Miler časem 31,37 min z roku 2001 a 
u žen Olga Firstová časem 36,27 min. z roku 2008. Jsou to letité rekordy, které čekají 
na překonání! Pořadatelé za nové rekordy vypisují tyto odměny!

Výzva pro běžce: 
za překonání traťového rekordu mužů,  

prémie 5000,-Kč, v ženách 2500,-Kč!
 
Hostem nedělního programu K10 bude horolezec 
Radek Jaroš
můžete se těšit na setkání se sportovcem, který zdolal 
14 osmitisícovek, podepíše Vám své knihy ze svých 
expedičních výprav

Konopišťská desítka má bohatou  
25letou historii

Sobota 11. 6. od 10,00 h
• SUBARU Konopišťský ½ maraton – 21,1 km

Neděle 12. 6. od 9,00 h
• BTNZ Konopišťská běžecká juniorka               
• Běh „Buď fit“                                   
• Konopišťská 10 s VZP – start ve 12,00 h         
• Štafety 3× 3,3 km

On-line přihlášky na www.sport-reg.cz

Přihlašujte se on-line: www.sport-reg.cz

11.–12. 6. 2022

Propozice najdete: www.benesov-beh.cz
Informace: info@benesov-beh.cz

Hlavní partner Partner Juniorky

Partner K10 Generální partner K21

Mediální partneři Speciální partneři

Pořadatelský tým



„TRASA BĚŽCŮ BBK” 2. ROČNÍK 11. 6. 2022

Start: 10,00 hod

Trať SUBARU Konopišťský půlmaraton K21: 21 098 m – jeden okruh

Kategorie:
A – muži 16 - 39 let 1983 - 2006
B – muži 40–49 let 1973–1982
C – muži 50–59 let 1963–1972
D – muži  60 a více let 1962 a starší
E – ženy 16–34 let 1988–2006
F – ženy 35–44  let 1978–1987
G – ženy 45 a více let 1977 a starší

Startovné:
350,-Kč přihlášení předem do 31. 3. 2022
450,-Kč přihlášení předem do 8. 6. 2022
600,-Kč přihlášení v den závodu
Přihlášení musí být spojeno s uhrazením startovného na účet (bez úhrady na účet 
do pátku 10. 6. je přihláška neplatná a účastník se musí registrovat znovu za plné 
startovné)

Trať závodu:
Zážitkový běh na trati dlouhé 21 098 m v lokalitách Konopišťského parku, rybníka, 
Chlumu, Kožlí a Chvojna. (viz mapa závodu)

Občerstvení:
Na trati půlmaratonu plánujeme 1–2 občerstvovačky na trati – jejich umístění bude 
oznámeno na startu

Ceny: 
* pro 1.–3. místo medaile ve všech kategoriích
* věcné ceny pro 1.–3. místo ve všech kategoriích (dle možnosti patnerů)

Účastnické medaile: pro všechny předem přihlášené účastníky – výdej při registraci

Účastnická trička: Pro všechny přihlášené účastníky SUBARU K21 do 30. 4. 2022 
účastnické tričko zdarma (v ceně startovného). Výdej triček v den závodu při registraci.

Generální partner K21

Časový program:
9,00-11,30 BTNZ Konopišťská běžecká juniorka (děti, mládež)

9,00 Dívky Broučci do 3 let (19 a mladší) 100 m
9,10 Hoši Broučci do 3 let (19 a mladší) 100 m
9,20 D1 4–5 let (2017–2018) 100 m
9,30 H1 4–5 let (2017–2018) 100 m

9,35–9,50 vyhlášení výsledků kategorií BTNZ K-juniorka – 1. blok
9,50 D2 - BP JUNIOR CUP 6–7 let (2015–2016) 340 m

10,00 H2 - BP JUNIOR CUP 6–7 let (2015–2016) 340 m
10,10 D3 - BP JUNIOR CUP 8–9 let (2013–2014) 680 m
10,20 H3 - BP JUNIOR CUP 8–9 let (2013–2014) 680 m
10,30 D4 - BP JUNIOR CUP 10–11 let (2011–2012) 680 m
10,40 H4 - BP JUNIOR CUP 10–11 let (2011–2012) 680 m
10,50 D5 ,D6 – BP JUNIOR CUP 12–13,  

14–15 let
(2009–2010, 
2007–2008)

1 020 m

11,00 H5 , H6 – BP JUNIOR CUP 12–13,  
14–15 let

(2009–2010, 
2007–2008)

1 360 m

11,10–11,25 vyhlášení výsledků kategorií BTNZ K-juniorka – 2. blok
11,30 Běh „Buď fit“ bez rozdílu věku 3 200 m

D7 , H7 16–18 let (2004–2006) 3 200 m

Startovné:
Benešovská továrna na zmrzlinu  
Konopišťská běžecká JUNIORKA
100,- Kč děti a mládež – přihlášené předem
150,- Kč děti a mládež – přihlášené v den závodu
Běh „Buď fit“
100,- Kč děti a mládež – přihlášené předem
150,- Kč děti a mládež – přihlášené v den závodu
200,- Kč dospělí – přihlášení předem
300,- Kč dospělí – přihlášení v den závodu

2. ročník SUBARU  
Konopišťský  
půlmaraton – K21
sobota 11. června 2022 Přírodní divadlo – park Konopiště

Benešovská továrna na zmrzlinu 
Konopišťská běžecká JUNIORKA
neděle 12. června 2022 Přírodní divadlo – park Konopiště

Časový program:
11,30 Běh „Buď fit“ bez rozdílu věku 3 200 m

D7 , H7 (mládež) 16–18 let (2004–2006) 3 200 m
12,00 Konopišťská 10 s VZP – hlavní závod 10 000 m

Štafety v rámci hlavního závodu na 3× 3,3 km 10 000 m
13,10-13,30 vyhlášení výsledků: hlavní závod, Buď fit, D7 a H7, štafety
Kategorie:
A – muži 16–39 let 1983–2006
B – muži 40–49 let 1973–1982
C – muži 50–59 let 1963–1972
D – muži  60–69 let 1953–1962
E – muži nad 70 let 1952 a starší
ŠM – štafeta muži bez rozdílu
ŠŽ – štafeta ženy bez rozdílu
ŠS – štafeta smíšená bez rozdílu
F – ženy 16–34 let 1988–2006
G – ženy 35–44  let 1978–1987
H – ženy 45–54 let 1968–1977
I – ženy nad 55 let 1967 a starší
BFM – běh „Buď fit“ muži bez rozdílu
BFŽ – běh „Buď fit“ ženy bez rozdílu

Startovné:
200,- Kč dospělí – přihlášení  předem
300,- Kč  dospělí – přihlášení v den závodu

Pozn.: stejné startovné platí dospělí u Běhu buď fit
300,-Kč štafety – předem přihlášené
500,-Kč štafety – přihlášené v den závodu

ŠTAFETY:
*  každá štafeta má tři členy,  

věk nerozhoduje
*  štafeta se předává  

v prostoru určeném  
pořadatelem

*  štafeta může být  
složena – jen mužská,  
ženská, smíšená

Ceny hlavní závod:
* pro 1.–3. místo medaile ve všech kategoriích
* věcné ceny pro 1.–3. místo ve všech kategoriích (dle možnosti patnerů)
Ceny štafety:
* pro 1.–3. místo v každé kategorii medaile

PRO VŠECHNY: dobrý pocit a setkání s přáteli...J
Účastnické medaile: pro prvních 300 přihlášených účastníků nedělního 
programu

26. ročník KONOPIŠŤSKÁ   
DESÍTKA s VZP
neděle 12. června 2022 Přírodní divadlo – park Konopiště

HOST 
Nedělního programu

Radek Jaroš
horolezec


