
PROPOZICE BĚHU NA PODPORU VFS A NPaH 2020 

Krásný den všem,


   Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů se nazadržitelně blíží, 
tady si dovolujeme zveřejnit několik zásadních informací :) Omlouváme se za poslední email do 
kterého se nám vetřel nějaký šotek a celý ho rozházel :)


Akce jako taková začíná ve 12:00 programem ve 12:30 zahájíme zdravicí hostů :)

START – DĚTI 13:00  DOSPĚLÍ 14:30


KATEGORIE 

Děti (1km)

Dospělí (cca 5km)


STARTOVNÍ CEDULKA 

Startovní cedulka musí být připevněna na viditelném místě na hrudi, nebo zádech. Špendlíky 
pro připevnění dostanete společně s cedulkou při prezentaci.


Běh v uniformě, reflexní vestě, či jiných oděvech označující příslušnost ke sboru je vítán. Taktéž 
použití vlajek, praporů a dalších doplňků vyjadřujících příslušnost k ozbrojeným sborům, složkám 
IZS, zájmovým skupinám, apod.


PŘED ZÁVODEM 

Prezentace běžců bude probíhat ve stanu HUDY - který bude označen popiskem 
“PREZENTACE”. Jeho pozice je kousek od hlavního pódia. Po levé a pravé straně bude umístěna 
tabule se jmény všech běžců. U každého jména je přiřazeno evidenční číslo, prosíme, abyste se 
nejdříve na tabuli našli a po-té u prezentace toto číslo sdělili. Najdete ho také na online přehledu 
běžců na stránce www.sport-base.cz. Následně budete ověřeni podle jména :)


Prezentace běžců bude probíhat v den konání akce v čase 11:00-12:45

Každý si musí pro své číslo dojít sám a prokázat se na vyžádání dokladem s fotografií.


Při prezentaci obdržíte tašku ve které najdete “startovní cedulku”, špendlíky, medaili letošního 
ročníku a drobné upomínkové předměty od partnerů akce. Ti, kteří si objednali pomocí 
registračního portálu triko letošního ročníku ho tam najdou také :)


REGISTRACE NA MÍSTĚ 

v případě registrace na místě upozorňujeme na skutečnost, že bude k dispozici omezený počet 
registrací. Startovné za registraci na místě je stanoveno dle “STARTOVNÉ 2020” na stránce 
www.selfdefense.cz. Registrací na místě vzniká nárok pouze na startovní cedulku, nikoliv na 
medaili a další případné propagační materiály.


Medailí máme navíc jen omezené množství, takže kdo dřív přijde - ten dřív má :)


DEN BĚHU 

Jak se dostat na start

Běh startuje na Smetanové nábřeží, které je snadno dostupné pěšky.




Doporučujeme zaparkovat mimo centrum města a na start běhu se dopravit pomocí MHD nebo 
pěšky. Doporučená místa na parkování zveřejníme na Facebookové události Běhu - většina z nich 
je pěšky dostupná cca 5 - 8 min (záleží na tempu :)


Startovat se bude od startovního oblouku “Vojenské zdravotní pojišťovny”, bude se nacházet za 
pódiem. Veškeré informace Vám budou operativně sdělovat moderátoři, dobrovolníci a 
pořadatelé. Cílová rovinka je označena obloukem “HUDY”.


Úschovna 
V rámci běhu není ze strany pořadatele zajišťována úschovna věcí. Doporučujeme vzít s sebou 
hodně kamarádů, členů rodiny apod. 


Vodiči a regulace 
Po celé délce trasy, budou na záchytných bodech příslušníci Aktivních záloh ve vojenském 
stejnokroji označeni reflexní vestou, kteří budou zajišťovat regulaci. Letošní trasa vede centrem 
města Děčín, kdy se poběží i po chodnících proto Vás prosíme o opatrnost a ohleduplnost.


Prosíme všechny aby vzali na vědomí, že na trase se mohou objevit chodci, cyklisté a v krajním 
případě vozidlo. Proto prosíme o obezřetnost. V případě průjezdu vozidel IZS umožněte těmto 
složkám průjezd.


Občerstvení 

V den akce je zajištěna možnost zakoupit něco na zub a bude točený Birell :)


Toalety a sprchy 
Toalety - Budou umístěny v prostoru akce.

Sprchy - Sprchu je možné si po běhu vychutnat v nedalekém kempu za 30,-Kč 

http://www.kempdecin.cz


Zdravotní služba

V případě zdravotních problémů kontaktujte dobrovolníky nebo volejte 155. Do běhu nastupujete 
na vlastní riziko.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

- Hasičský záchranný sbor: SDH Děčín + preventivní stánek

- Policie České republiky: Dopravní služba, Zásahová jednotka, Poříční útvar

- Armáda České republiky: 31. pluk Liberec, Vojenská policie, Kynologové Grabštejn

- Dobrovolný pátrací tým ČR, z.s.

- Fire Rescue Štětí

- Spolek přátel Aktivních záloh - historická technika a výstava zbraní

- Spolek A.S. Ghost Czech Forces - zábava pro nejmenší ve vojenském stylu

- KVV Ústí nad Labem - Stan rekrutačního pracoviště

- Stan Vojenské zdravotní pojišťovny

- Stan společnosti PURUM

- Self Defense Division, z.s.

- Nafukovací stíhačka a tank

- Tankovna na Skřivance - občerstvení

- Karl’s Grill and Bar - občerstvení

- Kolotoče a atrakce pro děti

- a mnoho dalšího


rozcvička před během s trenéry Extreme Workout Crew


Běhu se účastníte na vlastní riziko. Před startem dobře zvažte svůj zdravotní stav. Na samotných 
běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti. Není povinností 
uběhnout celou vzdálenost. Na trase není měřen čas, jde o smysl toho, proč běžíme. Je povoleno 



běžet se psy. Upozorňujeme na skutečnosti týkající se COVID 19, při prezentaci bude 
pravděpodobně nutné podepsat prohlášení - tuto skutečnost zjišťujeme. Pokud vykazujete 
jakékoliv příznaky respiračního onemocnění - prosíme abyste se neúčastnili.


Vážení běžci, fanoušci a podporovatelé, předem Vás žádáme o trpělivost a pochopení v případě 
drobných časových zdržení a malých organizačních problémů, které nepředpokládáme. Všichni co 
na Běhu pracujeme a organizujeme ho, to děláme ve prospěch obou fondů. Nejsme agentura 
pořádající eventy, ale z větší části příslušníci ozbrojených sborů, naše rodiny a srdcaři, kteří to 
dělají, protože to má smysl :) 

Jirka “Omis” Omaník

Vedoucí realizačního týmu


VPH 2020 PARTNEŘI - bez nich by to nešlo :)


Policie České republiky

Armáda České republiky

Hasičský záchranný sbor

Vojenská zdravotní pojišťovna

PURUM

SG Geotechnika

Metalsped

Květiny Magnolie

PROFISTAV

AQUATEST

Charlie MOTO Teplice

HAKL Pavel - Grilování na vaší akci

Advokátní kancelář - Anna Růžková

KARLS GRILL and BAR

LISOVYK.CZ

FOTO Dárky Tichá

Statutární město Děčín

Tankovna na Skřivance

Dobrovolný pátrací tým ČR

Spolek přátel Aktivních záloh

OVB - Ing. Jan Kužílek

CELIO

RYKO, a.s.

ARMYTRIKA.CZ

NIMA DESIGN 

HUDY

Děčínský Deník

UVR

KIRVI VODA

NUTREND


