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14. kv�ten 2015 

 

Trat� 

• Ženy – jeden okruh (9 jamek) – 2,6 km 
• Muži – dva okruhy (18 jamek) – 5,2 km 
• D�ti (do 12 let, nesout�žní b�h – 1 jamka) – 250m 

 
Kategorie 

• Muži: do 35 let;  35-45 let;  45+ 
• Ženy: do 35 let;  35-45 let;  45+ 
• Nejrychlejší golfista/golfistka (�len a �lenka Golf Club Hostiva�) 
• Nejrychlejší bosonohý b�žec/b�žkyn� 

 
Startovné 

• �lenové GCHOS a zam�stnanci �SOB – 100 K� 
• Ostatní – 200 K� 
• Ceny platí pro platbu p�edem! P�i platb� na míst� doplatek - 50 K� 
• Pro platící p�edem budou p�ipravena originální památe�ní tri�ka s logem 

Hostiva�ského b�hu. Garantujeme vám i objednanou velikost! 

 
Registrace závodník� 

• Registrace probíhá formou on-line p�ihlášky. Odkaz naleznete zde:�
http://www.golfhostivar.cz/turnaje-akce/csob-hostivarsky-beh/ 

• Startovné je nutné uhradit p�edem – on-line platbou. 
• Platbu je nutné provést do 5 dn� od registrace! V opa�ném p�ípad� vás systém 

automaticky odregistruje. 
• Registrace s možností on-line platby je možná pouze do 1. 5. 2015, platba tedy musí 

být provedena nejpozd�ji 6. 5. 2015 
• Registrovat se až na míst� je možné, ale startovné bude pot�eba uhradit s výše 

uvedeným doplatkem a bohužel tito b�žci nedostanou tri�ko. Nutné je také p�ijít brzy 
p�ed závodem – tato dodate�ná registrace kon�í v 18:00!! 

• Kapacita závodu je 300 b�žc�. Po�adatel si tak vyhrazuje právo na p�ed�asné 
ukon�ení registrace 

 
Ceny 

• Pro vít�ze všech kategorií budeme mít p�ipravené drobné v�cné ceny od partner� 
�SOB Hostiva�ského b�hu. 

• Pro všechny bude po závod� p�ipraveno drobné ob�erstvení (iontový nápoj, ovoce) 
• Po závod� bude také možnost ochutnat pivo z místního pivovaru Hostivar. 



�asový harmonogram 

• 17:00 – otev�ena prezence a dodate�ná registrace do závodu (horní terasa golfové 
klubovny) 

• 18:00 – konec dodate�né registrace pro nep�ihlášené závodníky 
• 18:30 – konec prezence do hlavního závodu 
• 18:30 – start nesout�žního d�tského závodu 
• 18:45 – rozprava p�ed hlavním b�hem, p�edstavení trati a pravidel 
• 19:00 – START HLAVNÍHO ZÁVODU 
• cca 19:45 – vyhlášení výsledk� 
• 20:15 – start aquatlonu 
• cca 21:00 – vyhlášení aquatlonu 

 
�ipové m��ení 

• �as závodník� se m��í �ipovou �asomírou, každý b�žec musí mít na sob� 
p�ipevn�ný �ip, jinak jeho �as nebude zm��en a do výsledk� nebude zapo�ítán. 

• �ip musí být p�ipevn�n páskou na botu závodníka, nebo na nohu t�sn� nad kotníkem 
• Ihned po dob�hnutí závodu je nutné �ip odevzdat. V cílovém prostoru budou 

asistentky, které budou �ipy vybírat. 
• V p�ípad� ztráty �ipu nebo jeho nevrácení je ú�astník závodu nucen uhradit poplatek 

500 K�. 

 
D�ležitá upozorn�ní 

• Není povolen b�h s botami s vysokou (trekovou) podrážkou – hrozí poškození 
golfového h�išt�. 

• Po�adatel si vyhrazuje zm�nu v propozicích a pravidlech závodu. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu 

vzniklou v souvislosti s ú�astí na závod� nebo jeho sledováním. 
• Po�adatel prohlašuje, že veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie ú�astník� 

po�ízené b�hem závodu mohou být použity k vlastní propagaci po�adatele nebo k 
propagaci jeho partner� bez jakéhokoliv nároku ú�astník� na jakoukoliv odm�nu.  
 

Svou registrací do závodu každý ú�astník stvrzuje níže uvedené: 

• Mám pov�domí o rizikách spojených s nebezpe�ím vzniku škody nebo újmy na zdraví 
vzniklé p�i ú�asti v závod�.  

• Prohlašuji, že se závodu ú�astním dobrovoln�  
• Prohlašuji, že budu respektovat pokyny po�adatele v dob� p�ed závodem, p�i závod� 

a bezprost�edn� po závod�  
• Prohlašuji, že se závodu ú�astním na vlastní riziko a nebezpe�í a odpovídám sám za 

svojí fyzickou kondici a zp�sobilost  
• Prohlašuji, že mám uzav�eno zdravotní pojišt�ní na dobu závodu pro možnost 

ošet�ení záchrannou službou nebo hospitalizaci 

 
 

 



Aquatlon 

• Aquatlon je samostatný závod, který se bude konat po skon�ení hlavního 
Hostiva�ského b�hu. 

• Bude obsahovat cca 350 metr� plavání v místní nádrži a jedno kolo b�hu – 2,8 km. 
• Závodníci se m�žou zú�astnit obou dvou závod� nebo jen jednoho z nich 
• Start je plánovaný po dob�hu posledních závodník� hlavního b�hu cca tedy v 20:15 
• Aquatlon se bude vyhlašovat v kategoriích muži / ženy 
• Startovné je stejné jako u Hostiva�ského b�hu. 
• P�i ú�asti v b�hu i v aquatlonu celková cena: 150 K� (GCHOS a �SOB) a 300 K� pro 

ostatní 

 

Kde se akce koná 

• Místo konání: Golfový areál Hostiva� – Hornom�cholupská 565, Praha 10 
• Místo pro prezenci bude umíst�no na terase v 1. pat�e golfové klubovny – po areálu 

budou umíst�ny naviga�ní cedulky 
• Parkování je možné p�ímo v areálu Golf Hostiva�  
• Místo pro p�evle�ení bude v klubových prostorách hned u terasy 
• Zázemí golfového klubu bude pro b�žce k dispozici. Naleznete zde záchody, šatny i 

sprchy 
• Startovací brána závodu bude umíst�na poblíž odpališt� 1. jamky. Z terasy, kde 

probíhá prezence je toto místo dob�e vid�t. 
• Rozprava p�ed závodem prob�hne poblíž startovací brány. 
• Vyhlášení výsledku prob�hne v p�ízemí na terase restaurace 

 

Organizace akce 

• Po�adatel akce: Golfový klub Hostiva� 
• Organiza�ní výbor: Ja�í Martinka, Martin Šustr, Martin Drábek, Marek Blažek, Pavel 

Muží�ek 
• Sponzor akce: Generálním partnerem akce je spole�nost �SOB 
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