
BĚH PRO TOBIÁŠKA S BEST4RUN 

 
Kdy a Kde: 21. 4. 2018 ve 12:00 Osek nad Bečvou u Sokolovny 

Pořádá: Zapro team a Základní škola Osek nad Bečvou 

Časový harmonogram:   

- Registrace hlavní závod 9.00 – 11:00  

 - Registrace pro žáky školy a jejich rodiče v 10:30 – 11:30 

- Start hlavního závodu na 10 km – 12:00 

- Start závodu na 1600 m (předškoláci a žáci) – 12:15  

- Start závodu na 3200 m (žáci a dospělí) - 12:20 

- Závodnická tombola 14:00 

- Vyhlášení výsledků 14:30 

Kategorie a startovné: 

- 1600 m (1 okruh na uzavřené komunikaci) předškoláci, žáci 7-9 let.  
Minimální startovné 20 Kč  

- 3200 m (2 okruhy na uzavřené komunikaci) žáci 10 - 12, 13 - 15let, 16 - ∞ (dospělí)  
 Min. startovné 20 Kč, dospělí Min. startovné 50 Kč.            
Celá výše startovného jde pro Tobiáška 

- 10 km Závod probíhá na komunikaci 3 třídy Osek - Veselíčko a zpět za plného provozu. 
Trasa hlavního závodu: http://www.mapmyrun.com/routes/view/1985014853  
Startovné 200 Kč. Prvních 100 registrovaných obdrží sportovní čelenku. (max. počet 
startujících je omezen na 300 závodníků). 100 Kč ze startovného jde pro Tobiáška. 
Startovné splatné v den závodu na místě. 
Kategorie: A: muži do 39 let 
                    B : muži  40- 49 
                    C : muži 50-59  
                    D : muži 60 a více 
                    E : ženy  do 39 let 
                    F: ženy 40-49 let 
                    G: ženy 50 a více 

Měření časů bude zajištěno pomocí čipové technologie u všech tratí a kategorií. 
Občerstvení zajištěno během i po závodě.  
Zdarma k zapůjčení testovací boty MIZUNO a SAUCONY. 
Vybraná suma ze startovného a dobrovolných darů bude použita na rehabilitace a lázně pro 
Tobiáška, který od narození trpí mozkovou obrnou. 
Partneři: Zapro profi s.r.o., Best4run s.r.o., CMN s.r.o. -  RENAULT Přerov, obec Osek nad Bečvou, 
Rádio Haná a další. 



Trasa hlavního závodu: 

 

 

 

 



Trasa dětských závodů: 

 


