
Soutěž škol 
„Nesedíme, Neležíme, BĚŽÍME“ - 2016 

v rámci BENEŠOVSKÉHO BĚŽECKÉHO FESTIVALU 

 
 

PROPOZICE 

 
* 11. září 2016 v rámci „Benešovského Běžeckého Festivalu“ 

- V kategoriích pro děti a mládež „BENEŠOVSKÁ JUNIORKA“ boduje deset nejlepších 
studentů.   
    

místo body 

1. 15 

2. 13 

3. 11 

4. 9 

5. 7 

6. 5 

7. 4 

8. 3 

9. 2 

10. 1 

-     Každé škole se započítává deset nejlepších výsledků. 
-      Za každého účastníka na akci 11. 9. získává škola 0,5 bodu. 
-      Soutěže se mohou účastnit základní i střední školy bez rozdílu. 
 

BODOVÁNÍ a HODNOCENÍ: 

 body za deset nejlepších výsledků školy a za účast se sčítají 

 vítězí škola, která bude mít nejvíce bodů 

 v případě rovnosti bodů je upřednostněna škola: 
1.  má více bodů za pořadí v TOP 10 
2.  má více 1. míst, příp. 2. míst, atd... 

 Do bodování budou zařazeni jen účastnici, kteří uvedou školu v on-line registraci 
nebo při přihlášení od 10. do 13. v registračním stánku nebo v den závodu. 

 V případě neuvedení školy v přihlášce nelze počítat. 

 On-line registraci je nutno řešit nawww.sport-reg.cz  
 http://sport-reg.cz/registrace?skola=1 

 výsledky budou zveřejněny na internetu nejpozději 29. září 
 

http://www.sport-reg.cz/
http://sport-reg.cz/registrace?skola=1


 
ODMĚNY: 

 1. místo -  5.000,-Kč + pohár a diplom 

 2. místo  - 4.000,-Kč + pohár a diplom 

 3. místo -  3.000,-Kč + pohár a diplom 

 4. místo – 2.000,-Kč + diplom 

 5. místo – 1.000,-Kč + diplom 

- vše je ve formě sportovního vybavení 

- min. počet účastí je 25 startujících ze školy, 
při menším počtu účastníků se snižuje celková výhra na polovinu 

- další pohár bude udělen nejlepší základní a střední škole mimo Benešov 

- absolutní vítěz získá do držení na jeden rok PUTOVNÍ POHÁR  

   
ORGANIZÁTOR a odborný garant: 

spolek BENEŠOV ŽIJE SPORTEM 

 

 
Základní organizační výbor: 

 Luděk Procházka, Zdeněk Rada, MUDr. Robert Šachl 
 
Aktualizováno: 1.5.2016 

 
 


