
Propozice 

4. Malá Dubická 
Datum konání akce: 16. 10. 2016, 4. ročník 

Čas prezentace: 9 - 10:30 hod. (pro závodníky se psy končí prezentace v 9:45 hod., pokud se bude 

tvořit zástup u prezentace, požádají a přednostní registraci z důvodu včasnějšího startu - v 10 hod.) 

Místo: Dubice (u Ústí nad Labem), areál Restaurace U Becků 

 

Starty závodů:   

10:00 Běh se psy - trasa pouze 7 km a závod se psy bude uskutečněn pouze v případě, pokud se do 
12. 10. 2016 přihlásí alespoň 10 závodníků se psy. 

10:45 Rodinný/dětský běh (cca 1 km) - jedná se o nezávodní - motivační běh, kdy v cíli bude 
připravena medaile a odměna pro každé dítě do 15- ti let. 

11:00 Malá Jarní (2,5 km) a Velká Jarní (cca 7 km) - hlavní závod - jedná se o hromadný 
start, který bude odstartován po doběhnutí posledního závodníka v rodinném běhu. 

Trasa hlavního závodu:  

7 km - po silnici, lesních a lučních cestách, zpevněných i nezpevněných s výhledy na České Středohoří. 

2,5 km - po silnici a zpevněné cestě mezi poli 

1 km - rodinný/dětský nezávodní běh - silnice (od restaurace na Dubičky s náběhem na parkoviště a 

zpět k restauraci) 



 

(cca 7 km - přibližná, orientační trasa závodu, vypůjčená od Pavla Vorlíka z r. 2015) 

Občerstvovací stanice bude pouze v prostorách startu a cíle. 

Časový limit pro dokončení závodu: bez limitu :-) 

Povrch: luční a lesní cesty, asfalt, zpevněná cesta (trasy 7 km); asfalt a zpevněná cesta mezi poli 
(trasy 2,5 km) 

Věkové omezení: Hlavní závod na 7 km je určen pro běžce ve věku od 15 let.  

Kategorie:  

Hlavní závod - 7 km: 

Muži: 
• Muži do 39 let (rok narození 2001 – 1977) 
• Muži nad 40 let (rok narození 1976 a starší) 
Ženy: 
• Ženy do 39 let (rok narození 2001 – 1977) 
• Ženy nad 40 let (rok narození 1976 – a starší) 
 
Běžci z obce Řehlovice (a přilehlé místní části: Dubice, Radejčín, Brozánky, Habří, Stadice, 
Nové Stadice, Pelikánův Mlýn) 
Muži: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku 
Ženy: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Doprovodný závod - 2,5 km: 
 
Muži: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku (18+) 
Ženy: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku (18+) 

Chlapci: do 18-ti let 
Dívky: do 18-let 
 
Běžci z obce Řehlovice (a přilehlé místní části: Dubice, Radejčín, Brozánky, Habří, Stadice, 
Nové Stadice, Pelikánův Mlýn) 
Muži: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku 
Ženy: všechny věkové kategorie bez rozlišení věku 
Chlapci: do 18-ti let 
Dívky: do 18-let 

O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození. 

Odměna za umístění: budou rozděleny tři věcné ceny pro vítěze kategorií.  

Registrace: on-line registrace prostřednictvím odkazu na webu www.dubicke-behy.webnode.cz. 
do 13. 10. 2016. Po tomto datu již bez nároku na medaili. Registrace je možná i na místě. 

Startovní poplatek: 

 do 13. 10. 2016. – 100 Kč na bankovní účet č. 2400758661/2010 (od 15-ti let) 
 do 13. 10. 2016. – 50 Kč na bankovní účet č. 2400758661/2010 (děti do 15-ti let) 
 na místě - 100 nebo 50 Kč 

rodiče, kteří poběží pouze s dětmi jako doprovod, neplatí (nemají pak ale nárok na medaili 
ani na občerstvení po závodě. 

Startovní poplatek zahrnuje:  

 elektronické měření času, čipy obdrží závodníci při registraci 
 online výsledky  
 zázemí v restauraci (sál) 
 občerstvení (gulášová polévka, chléb, voda, čaj, káva) 

Parkování účastníků: K parkování využijte parkovací plochy při příjezdu do Dubic ze Stebna, 
druhé stavení po levé straně. Jedná se objekt bývalého statku. Parkování přímo v areálu 
restaurace nebude možné! Pár parkovacích míst bude u požární nádrže či na parkovišti v 
Dubičkách. 

Závod se řídí atletickými pravidly. Probíhá bez omezení silničního provozu za asistence policie a 
pořadatelské služby. Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní 
odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. 
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu 
vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

http://www.trmickadesitka.cz/


Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně propozic. O případných změnách bude 

informovat na webových stránkách a facebooku závodu 

Organizátoři - kontaktní osoby: 

Michael Fiklík: 774 331 655, e-mail: dubicke-behy@seznam.cz 

Petra Fiklíková: 774 331 635, dubicke-behy@seznam.cz, fiklikova.p@seznam.cz 

 

Startovní čísla jsou vratná!!!! Nezapomeňte je 
odevzdat ihned po skončení závodu společně s 

čipem. 

 

 


