
7. ročník charitativního závodu 

OD NEVIDIM DO NEVIDIM 

4. 4. 2020 
Stříbrná Skalice, náměstí 

 
On-line registrace předem na https://www.sportt.cz/register/959 

Kontrola startovní listiny na https://www.sportt.cz/startlist/959 

- 8:30 hod – Začátek všech registrací 

Na místě v den konání závodu prosíme přednostně registrace dětských  

závodů do 15 let včetně - na trať 1 km. 

 

Cena registrace:   děti 50,- 

    dospělí předem 200,- 

    dospělí na místě 300,- 

- 9:30 hod – konec registrací – děti do 15 let na trať 1 km. 

Kategorie dětského závodu na 1 km: 

   Dívky   Chlapci 

 Děti A    -6 let     -6 let 

Děti B  7-10 let  7-10 let 

Děti C  11-15 let  11-15 let  

- 9:40 hod – start závodu na 1 km – všechny dětské kategorie.  

-  10:00 hod – vyhlášení dětského závodu na 1km.  

-  10:15 hod – start nesoutěžního dobročinného běhu pro všechny, kteří chtějí libovolně 

přispět a proběhnout se, nebo si jen tak projít trať dlouhou 1 km.  Platba v libovolné 

výši při vstupu do koridoru. 

-  11:00 hod – konec registrací dospělých kategorií na trať dlouhou 5,5 km a 12 km.  

( upozorňujeme, že pro bodování v rámci seriálu „Běžec Podblanicka“ je 

nutné absolvovat trať dlouhou 12 km, pouze skupina E a CH má 

bodovanou trať v délce 5,5 km ) 

Kategorie dospělých jsou:   

A) muži 16-39 let 1981 - a mladší 

B) muži 40-49 let 1971 – 1980 

C) muži 50-59 let 1961 – 1970 

D) muži 60-69 let 1951 – 1960 

E) muži 70 a více 1950 - a starší 

 

F) ženy 16-34 let 1986 - a mladší 

G) ženy 35-44 let 1976 – 1985 

H) ženy 45 - 54 let  1966 -1975 

CH) ženy 55 a starší 1965 - a starší 

https://www.sportt.cz/register/959
https://www.sportt.cz/startlist/959


- 11:30 hod – start hlavního závodu na 5,5 km a 12 km. 

- 11:50 hod – předpokládaný doběh prvního běžce na trati 5,5 km 

- 12:15 hod – předpokládaný doběh prvního běžce na trati 12 km 

- 13:00 hod – uzavření trati – předpokládaný doběh posledního běžce 

- 13:30 hod – slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

 

Veškeré další informace nebo aktuality naleznete na našem facebooku 

www.facebook.com/behodnevidimdonevidim, kde nám můžete také napsat, a my Vám rádi 

poradíme, nebo také na stránkách www.odnevidimdonevidim.cz  

 

Závod je pořádán pod hlavičkou spolku  

OD NEVIDIM DO NEVIDIM, z.s., Stříbrná Skalice, K Radnici 133, 281 67 

IČO: 08713260 

Ředitel závodu a hlavní kontakt – Jan Říha, tel: 724 033 705, předseda spolku  

behodnevidimdonevidim@seznam.cz 
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