
 

 

Propozice k 46. ročníku Desítka v Bezručáku 

Ročník: 46. 

Datum konání: sobota, 8.1.2022, start 11:00 hodin (podle epidemiologické situace případně 
v omezených podmínkách) 

Předseda organizačního výboru: Michal Luxa – Jiří Holeček 

Kategorie:  

● Ženy/Muži do 40 let 
● Ženy/Muži do 50 let 
● Ženy/Muži do 60 let 
● Veteránky/Veteráni (do 70 let) 
● Legendy (70 let a více - sjednocená kategorie Ženy + Muži) 
● Běh s kočárkem (sjednocená kategorie Ženy + Muži) 

Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivé kategorie slučovat. 

Kapacita závodu: 300 běžců 

Kontakt: Bezci.Chomutov@gmail.com 

Přihlášení na závod 

Přihlášení do závodu je možné přes dostupný registrační formulář na adrese Desítka v 
Bezručáku 2022 – KONKORDIA Děčín. V případě nenaplnění kapacity běžců, nebude možné 
přihlášení na místě. Pokud nedojde k zaplacení startovného po čtrnácti dnech od registrace, 
bude přihláška stornována. 

Vyzvednutí čísla 

Vyzvednutí startovního čísla bude možné pouze na místě v den závodu. Předzávodní 
prezentace bude probíhat od 8:30 hodin a bude ukončena 45 minut před startem závodu, to 
je v 10:15 hodin. Po ukončení registrací budou nevyzvednuté registrace prodány jako 
registrace na místě - tzv. “propadlé registrace”. Prosím přijďte včas. V 10:45 bude ukončen i 
prodej propadlých registrací. Platná registrace je pouze ta předem uhrazená.  

 

 

Cena startovného 

https://konkordia-decin.cz/clanky/zavody/desitka-v-bezrucaku-2022-2022/
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Základní startovné bylo stanoveno na 200 Kč. Z něhož bude částka 50 Kč darována na 
podporu činnosti Hospic v Mostě. Startovné je nutné uhradit bezhotovostním převodem, na 
bankovní účet, jež bude zaslán na přihlašovací email.  

Poslední platby převodem budou akceptovány do 3.1.2022. 

V případě zakoupení propadlé registrace na místě, bude možné platit hotově nebo kartou.  

Úschovna 

Úschovna batohů bude k dispozici v zázemí závodu, v ZŠ Akademika Heyrovského, vedle 
jídelny. Vstup zadním vchodem.  

 

 

Občerstvení 

V cíli závodu dostane každý závodník vodu, případně banán či jiné občerstvení od partnera 
závodu. Navíc na trati bude dostupná občerstvovací stanice, kde bude k dispozici voda, 
případně iontový nápoj. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, mohli bychom si společně po závodě dát v jídelně 
tradiční guláš. Pro zájemce bude k dispozici i vegetariánská verze (pouze omezený počet porcí 
- kdo dřív přijde…) 

Sprchy a šatny 

Šatny se sprchami budou dostupné v zázemí závodu, v ZŠ Akademika Heyrovského. Vstup 
zadním vchodem, vlevo u tělocvičen. 

Vyhlášení 

Vyhlášení proběhne po skončení závodu v jídelně ZŠ Akademika Heyrovského. 
Předpokládaný začátek vyhlašování je ve 13 hodin.  

Fotografie a výsledky 

Fotografie i výsledky budou dostupné po ukončení závodu na webu, případně na 
facebookových stránkách. 

Důležité poučení 

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Během závodu bude přítomen zdravotník, a 
dobrovolníci během trati budou vybaveni lékárničkou. Doprava bude omezena pouze v cílové 
rovince, (kde budou stát hlídky městské policie). Zbylá část trati bude probíhat v rámci 
neomezeného dopravního provozu, a je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 
pravidla silničního provozu. 

  



Informace k registracím: 

Registrační formulář naleznete zde: https://konkordia-decin.cz/clanky/zavody/desitka-v-

bezrucaku-2022-2022/  

 
Svou registrací vyjadřujete svůj výslovný souhlas s podmínkami a pravidly závodu: 

 

Podmínky a pravidla: 
 

1.) Souhlasím s tím, aby spolek zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté mu v 
souvislosti s přihláškou do soutěže 

1.1.) Jméno, příjmení a klub zpracováváme za účelem zařazení do startovní listiny 

1.2.) E-mail zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi 

1.3.) Pohlaví a rok narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za 
účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu. 

2.) Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách 
sportovní soutěže bez předchozího oznámení. 

3.) Závodník se účastní akce na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou 
fyzickou připravenost a způsobilost. 

4.) Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy 
v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním. 

5.) Závodník bude respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny 
pořadatelů nebo Policie ČR či Městské policie Chomutov. 

6.) Závodu se mohou účastnit pouze závodníci po řádném přihlášení a po uhrazení 
startovného, s viditelně umístěným startovním číslem. 

7.) Závodu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, mladší pouze s písemným souhlasem 
zákonného zástupce či v jeho doprovodu. 

8.) Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za odložené věci. 

9.) Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační 
činnosti a mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv 
nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. 

10.) Za nevyzvednuté startovní číslo nepřísluší žádná kompenzace.  
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Partneři závodu: 

 

           



   Jak se k nám dostanete: 

 

 


