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BOSKOVICKÉ BĚHY 2020  
VÝZVA 01 

 
Běh za sedmizubým hřebenem na 12 km – jednotlivci 

 Běh za sedmizubým hřebenem na 12 km – týmový běh 
Běh za sedmizubým hřebenem na 12 km - štafeta 

Zámecký běh na 2,5 km – jednotlivci 
 

Když nemůžeme společně, pojďme běžet virtuálně. Závod je určen všem i bez přihlášení. 

Start běhu bude individuální a je určen všem běžcům bez omezení věku. Nejlepší běžci 
jednotlivých běhů budou vyhodnoceni a získají poukaz k bezplatnému startu na Boskovické 
běhy 2021. 

datum 
Doba otevření závodní 

tratě 
vzdálenost Cíl limit 

6. září 2020 
 

 
Boskovice,  

Masarykovo náměstí 
od 9:00 hod. do 16.00 

hod. 
 

     12 km 
     2,5 km 

Boskovice,  
Masarykovo náměstí 

 
   doba  

otevření 
 tratě 

10. září 2020 
 

 
Boskovice,  

Masarykovo náměstí 
od 15:00 hod. do 18.00 

hod. 
 

     12 km 
    2,5 km 

Boskovice,  
Masarykovo náměstí 

   doba  
otevření 

 tratě 

 
 
 

Startovní poplatek 
Účast je bez startovného. 
 
 

Registrace závodníka: 
Registrace závodníka není nutná. 
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Místo startu a místo do běhu 
Masarykovo náměstí, Boskovice 49.4874850N, 16.6604675E 
https://mapy.cz/s/pekehuvusa 

 
 

Popis tratě 
Běh za sedmizubým hřebenem 
Trať vede centrem města k Westernovému městečku, kolem Arboreta Šmelcovna, dále Pilským 
údolím, lesem k zámku, proběhnutí zámkem  a zpět ulicemi města na Masarykovo náměstí.  
 
Zámecký běh 
Trať vede centrem města, zámkem a zámeckou zahradou, zpět ulicemi na Masarykovo náměstí. 
Povrch tvoří silnice a lesní cesta.  
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Mapa tratí 

Běh za sedmizubým hřebenem na 12 km 

 
 

Zámecký běh na 2,5 km 
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Kategorie  
Kategorie nejsou vyhlášeny. 
 
Lékařská záchranná služba 
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí 
 
Ceny 
Nejlepší závodník a závodnice každé tratě obdrží bezplatný start na Boskovické běhy. 
 
Výsledky 
Výsledky závodníci musí předat nejpozději do 11. 9. 2020. Možné varianty předání výsledků: 

a) Sdělte svůj výsledek na https://www.facebook.com/BoskovickeBehy s spolu 
s uvedením zvolené tratě, jménem a příjmením  

b) Zašlete nám svůj screenshot aktivitu z aplikace, kterou jste si čas měřili (obrázek) na e-
mail behzasedmizubymhrebenem@seznam.cz. 

c) Ke sdělení výsledku použijete přímo aplikaci strava.com. 
 
Pravidla 

 Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.  
 Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a 

schopnosti uběhnout celou vzdálenost.  
 Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí 

v závodě nebo jeho sledováním. 
 Závodník musí běžet na předem stanovené a označené trati, která je zveřejněná 

v propozicích a na https://www.strava.com/segments/25451261 (Běh za sedmizubým 
hřebenem) a https://www.strava.com/segments/25506957 (Zámecký běh) 

 Pořadatel si vyhrazuje právo posunout dobu otevření závodní tratě nebo v naléhavém 
případě pozměnit trasu běhu. 

 Hodnoceni budou pouze závodníci, kteří se závodu účastní v předem určených dnech viz 
výše. 

 Závodník si během závodu zaznamená svůj čas, který změří za pomocí jakékoliv mobilní 
aplikace, sportovních hodinek, fitness náramku, či jiného zařízení na měření času.  

 Záznam prostřednictvím mobilní aplikace musí být evidován jako běh. 
 Povoleno je i více startů, započítán bude pouze nejlepší čas. 
 V případě týmového běhu je započítán čas 5ti nejlepších závodníků v týmu a vytvořený tým 

musí vyplnit soupisu týmu – viz standardní propozice týmového běhu. 
 V případě štafetového týmu je součet časů dvojce sečten, k předání štafety dojde na ul. 

Červená zahrada – před vstupem na koupaliště. 
 U prvních tří umístěných může pořadatel požadovat předložit i dodání mapy trasy k ověření 

korektnosti průběhu měření 
 Děti závodí se souhlasem zákonného zástupce a je nutný doprovod dospělého. Hranici 

minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, doporučujeme účast dětí od 
10 let věku. 
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 Odesláním svého výsledku na facebook či e-mail pořadatele či zveřejněním svého času na 
strava.com v souvislosti s propozicemi udělujete pořadateli souhlas, v souladu s 
ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své 
podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu 
a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci závodu předávána osobně 
(dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s 
jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do 
souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a 
územního omezení na dobu 10 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým 
Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

 

 

  


