
1. CANPACK CHARITATIVNÍ BĚH 
 
 
Pořadatel: CANPACK STŘÍBRO ve spolupráci s městem Stříbro 
Technicky zajišťuje :  oddíl atletiky TJ Baník Stříbro 
Ředitel závodu      : Moravec Vladislav 
Hlavní rozhodčí     : Nedbal Martin  
Organizační pracovník: Kotek Jaroslav  
Datum                 : neděle 8. května 2022 
Místo                   : Masarykovo nám. Stříbro 
 
Cíl běhu: podpořit integraci hendicapovaných sportovců, veškerý výtěžek 
ze startovného bude poukázán na účet TJ Halma Plzeň (tělovýchovná 
jednota zdravotně postižených) 

AKCE pro všechny nezávodící – Okruh okolo náměstí 
15:00 Rodiče s kočárky / s dětmi do 4 let (možno na odrážedle)  
15:20 Rodiče s dětmi 5-10 let / děti samotné  
15:30 BĚH – děti 11 let a starší včetně dospělých  
U všech tří kategorií budou předávány pamětní diplomy za účast + 
drobné ceny přímo při doběhu. Startovné je dobrovolné 
                             

Speciální ceny: Cena pro nejstaršího a nejmladšího účastníka. Cena pro 
nejpočetnější skupinu  

Každý, kdo si myslí, že věkově, příp. početně, spadá do některé katego-
rie se, se přihlásí u pořadatelů běhů a nahlásí – věk starší i mladší, po-
čet  lidí ve skupině  
 
ZÁVODNÍ ČÁST: 
Přihlášky :  pro závodní kategorie e-mailem na adresu  
                           vladislav.moravec@seznam.cz  
Nejpozději do 20,00 hodin 7.5.2022, ojediněle do 30 min. před  startem 
závodu v závodní kanceláři v radnici. 
V závodě startují všichni zájemci, kteří nemají zdravotní omezení. Za 
zdravotní stav odpovídá každý účastník osobně 
Startovné závodu:   100 Kč při registraci online 

     150 Kč při registraci na místě 

                     

Start závodu       : v 16:00 hodin  !!! 
Běh na 2x 1300m, celkem  2 600 m  - dva okruhy po náměstí a v 
parku 
 
                              

Kategorie:   muži                         1983 – 2004 
           veteráni I                   1973 - 1982 
           veteráni II                 1963 – 1972 



    veteráni III   1962 a starší 
               ženy  I                       1983 – 2004 
    ženy II   1982 a starší 
 
 
Cena: každý účastník obdrží pamětní list, první tři v každé katego-
rii věcnou cenu.  
                
Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky 

 
 

Za CANPACK                 za Město Stříbro                   za oddíl atletiky  
 Attila  Szabo                   Martin Záhoř                    Vladislav Moravec  
     ředitel                           starosta                               předseda      

 
 
 
 

 
 


