
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Kdy   sobota 27. května 2017 

Kde    Sportcentrum Delfín - na parkovišti Nemocnice České Budějovice  

Prezentace  od 20. 5. do 26. 5. 2017 ve SPORTCENTRU DELFÍN  

vždy od 9 do 16 hodin  

Organizátor   Spolek PRO Arny a.s. a SPORTCENTRUM DELFÍN  

Startovné   Dobrovolné, minimálně však 62 Kč za osobu, včetně dětí * 

Délka tratě   6,2 km, hlavní běh (vzdálenost ČB – Mexiko 6 200 mil)  

0,62 km, dětský běh (do 10 let) 

Start    15:00 hlavní běh  

14:40 dětský běh  

 

* Kompletní startovné "Běhu pro Arnyho" bude věnováno spolku PRO Arny na Arnyho přípravu na 

MS v Mexico City. 

 

Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický i psychický stav. Závodníci mladší 18 let 

mohou startovat pouze se souhlasem a na zodpovědnost rodičů. 

 

 

PROGRAM AKCE 

12:45 - 14:00  prezentace účastníků akce 

14:20 - 14:40 losování startovních čísel účastníků o hodnotné ceny 

14:40 - 14:55  dětský běh (0,62 km) 

15:00 - 16:30  hlavní běh (6,2 km) 

16:30 - 16:45 předání šeku a zveřejnění vybrané částky 

16:45    konec akce 

  



DOPROVODNÝ PROGRAM 

 Pro dětské účastníky akce bude připraven skákací hrad (13:00 – 16:45) 

 V rámci akce proběhne autogramiáda Arnošta Petráčka 

 losování startovních čísel o hodnotné ceny  

 

STARTOVNÉ 

Startovné se hradí při registraci ve SPORTCENTRU DELFÍN, kde obdržíte i startovní číslo. 

Registrovat se můžete od soboty 20. května do pátku 26. května a to vždy od 9 do 16 

hodin. Částka je dobrovolná, minimálně však 62 Kč za osobu, včetně dětí. Kompletní 

startovné bude věnováno Spolku PRO Arny. 

 

Při registraci ve SPORTCENTRU DELFÍN obdržíte dárek.  

 

 

MAPA 

  

 

 

  



MĚŘENÍ ČASU 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o závod, ale charitativní běh pro zdraví a radost, není 

čas to nejdůležitější. Proto budeme měřit čas pouze od startovního výstřelu k doběhu 

jednotlivých závodníků. Chcete-li si zcela měřit přesný čas, použijte prosím vlastní 

stopky. Děkujeme za pochopení. 

 

ŠATNY 

Pro všechny účastníky budou k dispozici šatny (stan), kde se budou moci převléknout a 

odložit své věci. Pořadatel za odložené věci nebude zodpovídat, proto prosím 

neodkládejte do šatny žádné hodnotné věci (peníze, mobilní telefony apod.). 

 

OBČERSTVENÍ 

K zakoupení nápojů (iontové nápoje, nealko a káva) bude k dispozici kavárna ve 

Sportcentru Delfín. Zároveň budou pro závodníky připraveny iontové nápoje.  

 

DOPRAVA 

K dopravě na místo startu doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu. V případě 

využití osobních aut, prosíme o zaparkování mimo parkoviště Nemocnice České 

Budějovice. Kapacita parkoviště je díky našemu běhu výrazně omezena a ostatní místa 

musí být k dispozici pro pacienty nemocnice. Děkujeme za pochopení.  

 

KONTAKT 

e-mail:  info@arnostpetracek.cz  

mobil:  +420 724 748 417 (Kateřina Lundáková) 

www  www.arnostpetracek.cz, www.behproarnyho.cz   

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Celá akce „Běh pro Arnyho“ proběhne za plného silničního provozu. Závodníci jsou 

povinni dodržovat pravidla silničního provozu a jsou povinni se podřídit pořadatelům na 

trase. Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost, nebude požadovat v případě 

úrazu žádnou náhradu od pořadatele závodu.  
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZÁVODU, KTERÝMI JSOU 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


