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ČTĚTE POZORNĚ 

BĚŽECKÁ ETIKETA 

1. LHOTECKÝ BĚH není sprint. Jsou k dispozici různé délky 
tras. 

2. Sledujte předpověď počasí a na běh se oblékněte tak, jako 
by bylo o 5°C více. Na start si můžete přiobléct starší 
mikinu či bundu. Všechno oblečení, které zůstane na 
startu, poputuje potřebným. 

3. Zvolte si takovou trať, kterou zvládnete a jste si jistí, že jí 
zvládnete. Zbytečně se nepřeceňujte. 

4. Startovní číslo si připněte na hruď nebo na viditelné místo. 
Po ukončení běhu si startovní číslo můžete nechat na 
památku. 

5. Potřebu vykonejte na místech k tomu určených. 

6. Dodržujte pokyny organizátorů. 

7. Předtím, než si odplivnete, nebo se vysmrkáte, 
rozhlédněte se kolem sebe. 

8. Veškeré odpadky vyhazujte do košů. 

9. Pokud už nemůžete, přeběhněte nejdříve k okraji trasy 
a teprve potom zastavte. Zabráníte tím tak srážkám 
a nečekaným střetnutím. 
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10. Můžete běžet se sluchátky na uších, ale dávejte pozor, 
protože se běží za plného provozu. 

11. Na trasu nepatří žádné kolečkové brusle, kola, jiné 
dopravní prostředky a nedoporučujeme běhat 
s kočárkem. 

12. Lhotecký běh je za plného provozu, tak dodržujte pokyny 
organizátorů z důvodu bezpečnosti. 

13. Radost z dokončení LHOTECKÉHO BĚHU sdílejte se svými 
blízkými až po proběhnutí cílem. 

14. Každý je vítěz. Užívejte si běh a radost z něj bez ohledu na 
výsledný čas. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

- 12:30 Začátek registrace (konec registrace je 20 minut 
před startem vaší trasy) 

- 13:00 Slavnostní zahájení 
- 13:15 START dětské trasy 
- 13:40 START trasy 2km 
- 14:10 START trasy 5km 
- 15:00 START trasy 7km 
- 16:15 Slavnostní vyhlášení výsledků 
- 17:00 Konec 
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PŘED ZÁVODEM 

Je přísný zákaz používat kolečkové brusle, jízdní kolo a jiné 
dopravní prostředky. Také nedoporučujeme vjíždět na trasy 
(2km, 5km, 7km) s dětskými kočárky, běžet se psy nebo 
jinými mazlíčky. 

Lhoteckého běhu se účastníte na vlastní riziko. Zvažte svůj 
zdravotní stav a síly. Jsou pro vás připravené trasy od méně 
náročné až po náročnou trasu. Na samostatných běžících leží 
osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a 
schopnosti uběhnout celou vzdálenost.  

 

MĚŘENÍ ČASU 

Startovní čas je pro všechny běžící stejný. Čas bude měřený 
organizátory, ale je nutné mít připnuté startovní číslo (tak aby 
bylo viditelné), jinak nebude změřen váš čas. 

 

DEN ZÁVODU 

Jak se dostat na místo závodu? 

Na start se dostanete ze zastávky Lhotka (č. autobusu 121, 139, 
150, 157, 197) nebo ze zastávky Sídliště Lhotka (č. autobusu 117, 
139, 150, 157, 197). Z obou zastávek je cesta cca 5 min. Autem se 
na běh také dostanete, ale, prosíme, využijte parkoviště 
(50.019263, 14.437346). Více informací na www.lhoteckybeh.cz 
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Úschovna 

Veškeré věci, oblečení a cennosti mějte u svých blízkých nebo u 
sebe. Za odložené věci neručíme.  
 

Jak se dostat na START? 

Start je za bránou v lese. Před samotným startem budete 
upozorněni 10 minut předem. Cesta bude značená, nebo vás 
navedou organizátoři.  
 

Občerstvení 

Občerstvení si budete moct zakoupit v areálu FC Tempo, 
v restauraci U Krychle. Místa na posezení budou na vás čekat, 
takže si určitě zajděte pro něco dobrého. 
 

Značení trasy 

Trasa bude značená pomocí šipek a fáborků a na důležitých 
bodech budou organizátoři. Každá trasa má jinou barvu.  

dětská trasa – zelená 

2km trasa  – modrá 

5km trasa  – žlutá 

7km trasa  – červená 
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Toalety 

K dispozici budou v areálu FC Tempo. 
 

Ceny 

Jak bývá zvykem, odměněni budou tři nejlepší z každé trasy. 
Žádný z účastníků však nepřijde zkrátka. Každý běžec po 
ukončení závodu dostane diplom a může si na památku 
ponechat své startovní číslo. 
 

Fotografie 

Na celé akci budou pořizovány fotografie a video záznamy, které 
pak budou zveřejněny nejpozději do 4 dnů po LHOTECKÉM 
BĚHU. 

 

PROSÍME, RESPEKTUJTE POKYNY ORGANIZÁTORŮ, ABY CELÝ 
LHOTECKÝ BĚH PROBĚHL V POŘÁDKU. DĚKUJEME! 
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HODNĚ ŠTĚSTÍ 

VE LHOTECKÉM BĚHU! 

 

 

Lhotecký běh pro vás pořádá: 

LHOTECKÁ FARNOST 
Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny Míru, Praha - Lhotka 
Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha - Lhotka 
www.lhoteckafarnost.cz 

 
 
 
 
 
 

HLAVNÍ PARTNEŘI: 


