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Úvod
Vážení sportovci, běžci.
Dovolte mi Vám představit nový běžecký závod v okolí města
Chýnova. S nápadem této akce přišel v roce 2021 starosta města pan
Ondřej Jaroš, který spojil své síly s naším kolektivem. Ihned po
prohlédnutí okolí města mi bylo jasné, že příroda i pěšiny okolo
Chýnovského potoka ve spojení s kultovními jeskyněmi budou
perfektním místem pro běžecký závod. Od začátku bylo naším cílem
připravit trasu, která bude krásná, ale zároveň zvládnutelná i pro
hobby běžce. Skvělé zázemí jsme našli na místním koupališti, které je
nejen vhodné pro závody dětí, ale také pro rodiny, které přijedou
podpořit závodníky. Večer se zde navíc krásně sedí u muziky. Na první
ročník závodu vás dorazilo přes 130. Doufáme, že druhý ročník bude
stejně úspěšný!

Michal Piloušek
Za pořadatelskou agenturu

Obecné informace
Jméno závodu: Chýnovská desítka 2022
Ročník: druhý
Datum konání: 30. července 2022
Místo konání: Koupaliště Chýnov
Distance hlavního závodu: 10km, terénní běh
Další závody: Běhy pro děti od 0 – 15 let
Pořadatel: 4 X Production CZ s.r.o., IČ: 08858055
Ředitel závodu: František Bican ml.
Kontakt na pořadatele: michal@xterra.cz, 725944979
Web závodu: www.chynovskadesitka.cz

Popis trasy 10km
Ještě před samotným startem se nezapomeňte zaregistrovat na
chýnovském koupališti. Až poté, co obdržíte startovní číslo a dárky od
partnerů závodu, se přesuňte na nedaleký start. Hlavní závod startuje
z Gabrielovo náměstí v Chýnově. Prvních několik stovek metrů vede
okolo školy po asfaltu, ale pak již trasa nabíhá do terénu a po značené
naučné stezce směřuje k Chýnovským jeskyním. Po cestě můžete
obdivovat krásy železničního viaduktu, sokolského hřiště z první
republiky, ale také nádherné hravé trailové pěšinky, jako vytvořen
pro běh. Cestičky neustále lemují břeh potoka a několikrát se
krátkými stoupáními zvednou, tak aby prověřily vaše svaly. Právě
když se naučná stezka napojí na modrou turistickou, tak zatáčíte
doprava a po loukách běžíte k Chýnovským jeskyním, které jsou
pomyslnou otočkou závodu. Při druhým průběhem okolo Chotičského
potoka, po cestě zpět do cíle, vás už pořadatel nepustí na lávku a
čeká vás brod potokem. Návrat k Chýnovu je po rovinaté štěrkové
cestě, ale poslední kilometr spadne zpět na naučnou stezku, kdy do
města se vracíte po stejné trase, po které jste startovali. Po
proběhnutím Gabrielovo náměstím ještě seběh uličkami Chýnova ke
koupališti a cíl!

Mapa závodu:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WgsdrgZ5VzKKiioXb2n4nl4xPdj366Q&ll=49.420275684536385%2C14.82749862957576&z=13

Kategorie závodu
Tak abyste se poměřovali se sobě rovnými (stejně starými), připravili
jsme několik věkových kategorií, ve kterých se bude soutěžit.

Všechny kategorie jsou vyhlášeny na trati 10km pro muže a ženy
odděleně.
16-19, 20-39, 40-49, 50-59, 60 let a více

Ceny pro nejlepší
Každý závodník v cíli je pro nás vítěz, a proto si zaslouží originální
finisherskou medaili.
Pro nejlepší tři v každé kategorii budou navíc připraveny věcné ceny
od sponzorů závodu.

Přihlášky a startovné
Přihlášky jsou možné jak online na webu závodu, tak na místě v den
konání akce. Prvních 100 registrovaných závodník navíc obdrží
limitovanou edici trička závodu.
Startovné bylo nastaveno na 150 Kč pro hlavní závod a 50 Kč pro děti.
Všechna startovní čísla jsou navíc slosovatelná v tombole po skončení
závodu!

Dětské závody
Nedílnou součástí všech našich sportovních akcí jsou děstské závody.
Pro všechny děti mezi 0 – 15 lety jsme připravili běhy v okolí
koupaliště, které vedou po nenáročných, ale zábavných tratích mimo
provoz a s kvalitním zázemím přímo vedle koupaliště. Délky tratí
závodů odpovídají věku dětí a jsou určené i pro neběžce, tak aby si
sport neotrávili, naopak, aby k němu našli sami cestu. Není našim
cílem suplovat atletické závody.

Kategorie a délky tratí:
0- 5 let – 100 m běh
6 – 7 let a 8 – 9 let – 300 m běh (1 okruh)
10 – 11, 12 – 13 a 14 – 15 let – 600 m běh (2 okruhy)

Každý malý závodník získá v cíli medaili a sladkou odměnu. Nejlepší 3
potom i věcné ceny.

Časový rozpis
Sobota 30. července 2022
8:00 – 10:00 – Registrace děti (koupaliště)
8:00 – 13:30 – Registrace dospělí (koupaliště)
10:30 – 11:30 – Dětské běhy (koupaliště)
12:00 – Vyhlášení vítězů dětských běhů (koupaliště)
14:00 – Start hlavního závodu (Gabrielovo náměstí)
14:35 – První závodník v cíli (koupaliště)
16:00 – Vyhlášení vítězů hlavního závodu (koupaliště)
17:00 – 22:00 – Koncert pro širým nebem (koupaliště)

