
 

 

 

 

 

Benefiční modrý běh pro Autis Centrum v Safari resortu – XI. ročník 

Srdečně zveme všechny všechny běžecké nadšence – profíky i amatéry na XI. ročník Modrého běhu pro Autis 

Centrum, o.p.s., který se uskuteční v Safari Resort v Hluboké u Borovan. 

Mimo závody se můžete těšit na bohatý doprovodný program, vynikající občerstvení a tombolu.  

Pro prvních 100 online registrovaných malý dárek. 

 

Všeobecná ustanovení: 

Termín:  22. 4 2023 

Místo:   Safari Resort Hluboká u Borovan 

Přihlášení:  elektronicky zde 

  nebo na místě od 9.30 

Startovné: dospělí 200,- Kč předem, 250,- Kč na místě 

  Děti 100,- Kč předem, 100,- na místě 

Běhy: trať 4,3 km, trať 8,74 km, běh pro děti (podle věku 130m, 330, 770m), závody maminek s  kočárky 

(rychlochůze) 130m 

Technická ustanovení: 

Trať: zpevněné a nezpevněné cesty, beton, asfalt 

Zázemí: k dispozici občerstvení a voda pro běžce, bistro, WC 

 

BĚHY: 

Trať 4,3 km 

Startovné: 200,- předem, 250,- na místě 

Registrace: 9:30 hod 

Start: 13:00 hod 

Katergorie: muži, ženy 

Vyhlášení výsledků: po ukončení běhů 



 

Trať 8,74 km 

Startovné: 200,- předem, 250,- na místě 

Registrace: 9:30hod 

Start: 13:15 hod 

Kategorie: muži, ženy 

Vyhlášení výsledků: po ukončení běhů 

Občerstvení: V cíly pro každého bězce připraveno občerstvení. 

 

Dětské běhy: 

Startovné: 100,- Kč předem, 100,- Kč na místě 

Registrace:  9:30 hod 

Zahájení dětských běhů:  

130m start v 11:15 hod  

Dívky (2022 – 2018)   

Chlapci (2022 – 2018)   

Dívky (2017 – 2015)   

Chlapci (2017 – 2015)   

330m a 770m start v 11:30hod 

Dívky (2014 – 2011)  

Chlapci (2014 – 2011)   

Dívky (2010 – 2006)   

Chlapci (2010 – 2006)  

Vyhlášení výsledků: po ukončení dětských běhů (12:00hod) 

 

Závody maminek s kočárky (rychlochůze): 

Startovné: 200,- Kč předem, 250,- Kč na místě 

Registrace: 9:30 hod 

Zahájení: 13:00 hod 

Trať: 130m 

Během závodu maminek s kočárky se jedná o rychlochůzi nikoli běh. Běh je považován za porušení podmínek a 

porušení podmínek závodu může vést k diskvalifikaci. 

 

Parkování: zdarma na parkovišti Safari resort 



 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY PŘED STARTEM ZÁVODU 

Každý závodník startuje dobrovolně na své vlastní nebezpečí. Za svůj zdravotní stav si každý závodník 

zodpovídá sám. Účastníci jsou dále povinni jednat tak, aby minimalizovali jakákoliv bezpečností, 

zdravotní či majetková rizika. 

 

Jak můžete podpořit Autis Centrum a rodiny v den konání Modrého běhu? 

Třeba jen tím, že přijdete oblečeni v modré barvě. 

Koupí placky s logy Autis Centra nebo Modrého běhu, drobných dárků, nebo čelenky v našem stánku. 

 

SPONZOŘI:  

 

 

 

 

 

 

 

 


