
 

 

   
       

   Propozice T - Mobile Olympijský běh 2020 
běh v parku Královka  

 

Pořadatel:  T. J. Sokol Praha – Břevnov 

 

Termín:    středa 16. září 2020 

 

Místo:      park Královka, P-6, start a cíl v parku pod lávkou u konečné tramvaje č. 23 
 

Popis trasy: Trasa hlavního závodu pro kategorii dospělí (rok nar. 2004 a starší)  
   o celkové délce cca 3 800 m (2 okruhy x 1 900 m) má v profilu   
   lehké střídavé stoupání a klesání, převýšení ± 50 m. Trasa vede  

po asfaltových cestách parku, částečně po travnaté a písečné cestě.  

 

Startovné:  150,- Kč   do 31.5. 2020 dospělí od 16 let, r. nar. 2004 a starší  

                                350,- Kč       + funkční tričko s logem běhu!!!  dtto do 31.5. 2020 
250,- Kč       1.6. - 9.9. 2020 (hlavní běh v 18:00h) 

               450,- Kč       + funkční tričko s logem běhu!!!     dtto 1.6. - 6. 9. 2020 

                            -             děti a mládež do 15 let startují zdarma                                     
   150,- Kč        dětský balíček + funkční tričko s logem běhu!!! 
    

 

Přihlášky: pouze elektronicky na www.olympijskybeh.cz do 6. září 2020,  
                           Přihlášení na místě není možné! 
 

Odkaz pro bližší informace: 
http://www.olympijskybeh.cz 

http://www.olympijskybeh.cz/zavody/praha-kralovka-2020/ 
 

Časový pořad: 

 

15:30h – 16:20h  Prezence věkových kategorií dětí a mládeže do 15 let (rok narození 2005 - 2017) 
16:30h      Start běhu kategorie Předškolní děti 3-6 let (r. nar. 2014 - 2017), trať  350m 
16:45h   Start běhu kategorie Mladší žactvo 7-10 let (r. nar. 2010 - 2013), trať  500m 
17:00h   Start běhu kategorie Starší žactvo 11-15 let (r. nar. 2005 - 2009), trať 1000m 
17:20h Vyhlášení výsledků kategorií dětí a mládeže do 15 let (PD 3-6 let, mladší žactvo 7-10 let, 

starší žactvo 11-15 let) 
 

17:00 – 17:45h  Prezence hlavního závodu – Dospělí, muži a ženy společně (rok narození 2004 a starší) 

 

18:00h   Start hlavního závodu kategorie Dospělí (16 let a starší - r. nar. 2004 a starší),  
muži a ženy současně, trať 3,8 km (2 kola à 1,9 km) 

 

18:45h   Vyhlášení výsledků hlavního závodu kategorie Dospělí – muži, ženy (16 let a starší) 
 
 
Ředitel závodu:  PaedDr. Vanda Marušová, tel. 728 918 627, e-mail: v.marusova@seznam.cz 
 
Za organizátory:         Petr Rudolf, v.r.                           Vanda Marušová, v.r.  
                       

T. J. Sokol Praha – Břevnov 

Heleny Malířové 14/ 279, 169 00 Praha 6      IČ 42546009 
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