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Druhý ročník Benešovského Běžeckého Festivalu bude 13. září
Závodníci všech věkových kategorií si budou moci změřit síly v rámci druhého ročníku Benešovského
Běžeckého Festivalu (BBF), který se uskuteční 13. září 2015 v Benešově u Prahy. Hlavní závod –
Benešovská desítka – bude zároveň Mistrovstvím ČR veteránů (od 35 let). Pořadatelé očekávají, že
by se běžeckého festivalu mohlo zúčastnit až 900 běžců. On-line registraci spustí 1. února na
www.sport-reg.cz a do 30. dubna bude zvýhodněné startovné.
„Termín běžeckého festivalu jsme proti loňskému roku posunuli o týden dopředu, protože 20. září se
koná několik velkých zavedených běžeckých akcí v Praze a okolí a nechtěli jsme jít proti nim. Naším
záměrem je přilákat do Benešova ještě více běžců než bylo loňských téměř 700. Očekáváme, že by
ulicemi města mohlo v rámci festivalových závodů proběhnout 900, možná až 1 000 závodníků,“ řekl
ředitel BBF Luděk Procházka.
Součástí BBF bude stejně jako loni pět závodů: Benešovská desítka (10 km), Benešovský
minimaraton (4 km), Benešovská juniorka (0,15–1 km), Charitativní běh/chůze (2 km) a Běh
hospodyněk (0,65 km). Akce je součástí seriálu Běžec Podblanicka a hlavní závod – Benešovská
desítka – se zároveň uskuteční jako běžecké derby Benešov – Vlašim.
„Běžecký program bude v podobném rozsahu jako loni. Po zkušenostech ale chceme u minimaratonu
přidat kategorii do 17 let. Novinkou bude také koridor pro řazení závodníků dětských kategorií, který
by měl zlepšit plynulost startů jednotlivých závodů. Upravíme také trať pro starší děti, která povede
pouze kolem náměstí,“ popsal Luděk Procházka. Všichni účastníci závodů se mohou těšit na pamětní
medaile.
Pořadatelé připravují také zábavný program pro celé rodiny. Na benešovském Masarykově náměstí
vznikne dětská sportovní zóna, bude se tu pořádat soutěž v malování „Jak sportujeme“, malá škola
uzlování, bude se tu hrát minigolf a vystoupí mažoretky Wild Cats a Benešovská koťata. V rámci
doprovodného programu se uskuteční také amatérská fotosoutěž Benešovský Běžecký Festival očima
fotografa.
Více podrobností o BBF je na www.benesov-beh.cz.
Cílem BBF je vytáhnout lidi, a hlavně děti, z domovů do přírody a přivést je k aktivnímu sportování.
Role startéra hlavního závodu při loňské premiéře se ujala legenda české a světové atletiky Jarmila
Kratochvílová. Cílem proběhlo 667 běžců. Vítězi hlavního závodu na 10 kilometrů se mezi muži stal
Milan Janoušek ze Sokola Kolín s časem 32:18,37 a mezi ženami byla nejrychlejší Lenka Všetečková
s časem 38:37,70.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
Kontakt pro další informace:
Luděk Procházka, tel.: 777 241 424, e-mail: info@benesov-beh.cz

