
 

 

 
                           
 

                
Běh o Běloveské bublinky 

Otevřený závod pro celou rodinu 

 

Pořadatelé: Město Náchod a SVČ Déčko Náchod 

Kontakt:   Jan Špaček – Město Náchod, j.spacek@mestonachod.cz, tel.: 491 405 218, 778 434 178  
       Pavlína Tylšová – SVČ Déčko Náchod, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz 

                                    tel. 491 428 744, 777 694 441, 775 223 292 
 

Místo konání: Malé lázně Běloves – start a cíl v prostoru areálu  

Přihlášky: ELEKTRONICKY  na http://bit.ly/beloveske-bublinky  do 18. 6. 2021  
        NA MÍSTĚ – od 9:00 hodin 
  

Každý závodník musí být přihlášen a je odpovědný za správné uvedení údajů v přihlášce! 

Startovné: 
hlavní závod: 50 Kč 
děti a mládež: zdarma 

Kancelář závodu: kolonáda Malé lázně od 8:30 hodin, zde závodníci uhradí startovné a obdrží 
                               startovní číslo 

Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 15 min. před startem 

Délka tratí:  300 m, 500 m, 1 000 m, 2 000 m, 5 000 m 

Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem. Děti      
a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci 
závodu jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení a opatření související s bojem proti nákaze 
onemocněním Covid-19 a prokázat se dokumentem o bezinfekčnosti (negativní text né starší 72 
hodin, certifikát o provedeném očkování, potvrzení o prodělané nemoci popřípadě prohlášením, 
které je k dispozici ke stažení zde).   

Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, 
případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce. 

Trat ě závodu: Hlavní závod vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě Montací podél řeky 
Metuje a zpět k cíli. Dětské tratě jsou situovány v okolí Malých lázní. K závodům nelze použít 
tretry. 

 



 

 

 
                           
 

 

Vyhlášení výsledků: se uskuteční v prostoru Malých lázní Běloves. Dětské kategorie budou 
vyhlášeny v 11:20 po startu hlavního závodu. Vyhlášení hlavního závodu se uskuteční ve 12:30 
hod.  

Výsledky budou postupně vyvěšovány v prostoru Malých lázní, MIC Malé lázně. Dále je 
zveřejníme na stránkách  www.mestonachod.cz/beh 

Kategorie závodu: 
závod chlapců a dívek – ročník 2006–2008 – délka tratě 2 000 m – start v 10:00 hodin 
závod chlapců a dívek – ročník 2009–2011 – délka tratě 1 000 m – start v 10:30 hodin  
závod chlapců a dívek – ročník 2012–2014 – délka tratě 500 m – start v 10:45 hodin             
závod nejmenších dětí – ročník 2015 a mladší – délka tratě 300 m – start v 11:00 hodin společný  

závod mužů, žen a starší mládeže nad 13 let – ročník 2008 a starší délka tratě 5 000 m, okruh po 
trase Mattoni FreeRun – start v 11:15 hodin. 

 

Ceny pro vítěze: 

První 3 závodníci a závodnice v každé kategorii obdrží věcnou cenu. 
Účastnická medaile pro všechny závodníky. 

 

Časový pořad: 

Otevření závodní kanceláře 8:30 hodin 

2006–2008 10:00 hod/2 000 m 
2009–2011 10:30 hod/1 000 m 
2012–2014 10:45 hod/500 m 
2015 a mladší 11:00 hod/300 m 

hlavní závod 11:15 hod/5 000 m 
vyhlášení dětských závodů 11:20 hod 

vyhlášení hlavního závodu 12:30 hod 

 

 


