
Fit RUN Hněvotín – závod pro celou rodinu 

 

Závod pro všechny a to bez rozdílu pohlaví, věku a fyzické výkonnosti, to je Fit RUN 

Hněvotín.Vyběhni s námi na 4 km dlouhou trať a překonej sám sebe! Na své cestě budeš 

muset čelit nejrůznějším překážkám. Je pouze na tobě jak si s nimi poradíš, přijď a probuď 

v sobě srdce bojovníka. Skvělá atmosféra, netradiční pojetí závodu, doprovodný program pro 

děti, ceny a občerstvení pro každého. Fit RUN Hněvotín – zážitek, na který budeš ještě 

dlouho vzpomínat. 

Můžeš se těšit na stanoviště z naší Fit stezky a mnoho dalších překážek.  

 

Základní informace: 

 Datum: 1. července 2017 

 Čas zahájení: 13:30 hodin 

 Místo: Obec Hněvotín (zázemí závodu – areál TJ FC Hněvotín) 

 Závod pro děti i dospělé (běh a překážky) 

 Doprovodný program pro nejmenší 

 Ceny pro všechny 

 Občerstvení po závodě zajištěno 

 Účastnický poplatek 50 Kč (pouze dospělí účastníci závodu) 

 

 

http://www.fitstezka.cz/hnevotin.php
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.1815618&y=49.5767554&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9ntttxVBO0&ud=49%C2%B034%2735.681%22N%2C%2017%C2%B010%2754.907%22E


Časový harmonogram závodu:  

 13:30 zahájení 

 13:30 – 14:00 (registrace - dětský závod) 

 14:15 (start dětského závodu) 

 14:30 – 15:15 (registrace - závod dospělých) 

 15:45 (start závodu dospělých) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závodní kategorie:  

 Děti (6 - 9 let, 10 - 14 let) 

 Dospělý (15 - 99 let) 

 

Závod děti:  

Každý závodník dostane u registrace startovní číslo a je rozdělen do kategorie podle věku. 

Jako první si trať vyzkouší ti nejmenší (6 - 9 let) a poté následuje kategorie starších závodníků 



(10 – 14 let). Závodníci vybíhají jednotlivě a snaží se překonat okruh v co nejkratším čase. 

Okruh je dlouhý cca 400 m a je složen z nejrůznějších překážek. 

 Délka trasy: cca 400 metrů 

 Dvě kategorie: 

- 6 – 9 let 

- 10 – 14 let 

 

Závod dospělých:  

Každý závodník dostane u registrace elektronický čip a startovní číslo. Závodníci vybíhají 

na trať dlouhou cca 4000 m postupně v intervalu po 60 sekundách. Na trati je celkově 10 

různých překážek. U každé překážky je rozhodčí, který kontroluje její správné provedení. 

Platí pravidlo, kdo první doběhne na překážku, má přednost. U každé z nich musí splnit určitý 

počet opakování, každé nesplněné opakování je cvičení navíc.  

 Délka trasy: cca 4000 m 

 Počet překážek: 10 

 Intervalový start po 60 s 

 Rozhodčí u každé překážky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registrace: 

Při registraci online dostane účastník malý dárek! 

Platba účastnického poplatku (jen dospělý) na místě! 

Registrační formulář: na webových stránkách obce Hněvotín – www.hnevotin.cz 

 

 

 

Aktuality o závodu sledujte na FB (Fit Run Hněvotín) 

Pořadatelem akce je obec Hněvotín a Fit stezky 

FB: https://www.facebook.com/Fitstezky/ 

http://www.hnevotin.cz/index.php/fitstezka-fit-run-hnevotin
https://www.facebook.com/Fitstezky/

