
Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí 

ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy 

Havlíčkovi a občanským spolkem Běžec Vysočiny pořádá 

35. ročník silničního běhu na 21,1 km 

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ 

Běh je součástí 47. ročníku soutěže „ BĚŽEC VYSOČINY“ včetně vložených závodů pro 

mládežnické kategorie.  

Propozice závodu: 

Místo:  Nové Veselí  

Datum: Neděle 26. června 2022 

Start:  9.30 hodin na náměstí v Novém Veselí 

Přihlášky: On-line na webových stránkách http://www.bezecvysociny.cz/ nebo při 

  prezenci v den závodu od 8.00 do 9.05 hodin 

Prezence: Před závodem od 8.00 do 9.05 hodin u vchodu do sportovní haly 

Startovné: 100,- Kč  +  20,- Kč do fondu Běžec Vysočiny - celkem 120,- Kč 

Občerstvení: Po každých 3,5 km (Nové Veselí / Újezd) 

Informace: http://sokol.noveveseli.cz/atletika  

  Miloš Bílek 

  email: milos.bilek5@gmail.com 

  telefon: 602 795 859 

 

 

1. Závodí se dle platných pravidel atletiky. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla 

 silničního provozu a startují na vlastní nebezpečí. 

2. Startovat mohou pouze prezentovaní závodníci se startovním číslem a to i 

 neregistrovaní rekreační běžci. 

3. Závodníci odpovídají za svoji zdravotní způsobilost. 

4.  Kategorie: muži  18 - 39 let 

   muži 40 - 49 let 

   muži 50 - 59 let 

   muži 60 let a starší 

   ženy do 34 let 

   ženy 35 let a starší 

 Všechny kategorie včetně běhu pro příchozí, dorostenek a dorostenců na 7 km 

 startují současně při hromadném startu. 
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5. Trať závodu se běží po asfaltové silnici mezi obcemi Nové Veselí a Újezd. Tato trať se 

 běží 3x s obrátkou okolo Prostředního rybníka v obci Újezd a obrátkou v prostoru 

 startu a cíle v Novém Veselí. Trať má převýšení jen cca 15 m. 

6.  Celkový vítěz závodu obdrží prémii 2000,- Kč. První tři závodníci v každé kategorii 

 obdrží poháry a diplomy. Ostatní závodníci, pokud o to požádají, obdrží diplom 

 s umístěním a dosaženým časem. 

7. Vyhlášení výsledků se uskuteční cca ve 12.00 hodin v prostorách sportovní haly. 

 Výsledková listina bude zveřejněna na http://sokol.noveveseli.cz/atletika  a 

 http://www.bezecvysociny.cz/. 

 

 

 

 

Vložené běžecké závody pro mládež a příchozí: 
 

1. Běh na 7 km (1 okruh půlmaratonu) 

 je určen pro kategorii dorostenek a dorostenců - ročníky narození 2005- 2006 

2.  Běh na 1950 m (3 okruhy v Novém Veselí) 

 pro kategorie staršího žactva - ročníky narození 2007 - 2008 

3. Běh na 1300 m (2 okruhy v Novém Veselí) 

 pro kategorie žactva - ročníky narození 2009 - 2010 

4. Běh na 1300 m (2 okruhy v Novém Veselí) 

 pro kategorie mladšího žactva - ročníky narození 2011 - 2012 

5. Běh na 650 m (1 okruh v Novém Veselí) 

 pro nejmladší žactvo - ročníky narození 2013 a mladší 

6. Běh náměstím 180 m 

 je určen pro předškolní děti 

7.  Běh pro příchozí na 7 km (1 okruh půlmaratonu)  

 pro běžce nad 18 let - kategorie ženy, kategorie muži - startovné 50,- Kč 

Poznámka:  

 Závody v kategoriích dorostu a žactva jsou součástí 47. ročníku soutěže  

 „Běžec Vysočiny“. 

 

Přihlášky:   v den závodu od 8.00 do 9.10 hodin v prostorách sportovní haly  

Start:  Start vložených závodů pro mládež je hned po hromadném startu  

  půlmaratonu a běhů na 7 km v 9.40 hodin na náměstí v Novém Veselí. 

Ceny:  První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a diplom 

 

Všichni závodníci odpovídají za svoji zdravotní způsobilost k závodu! 
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