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VITA SANA RUN 2014
1. ročník Běhu zdraví městem Zlín

Pořadatel: Vita Sana Club, Tristera s.r.o., IČ: 24736830
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Náhled plakátu.
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Pořadatel:   Vita Sana Club, Tristera s.r.o., IČ: 24736830, www.vitasana.cz

Kontakní osoba:  Bc. Jan Pravda, jednatel společnosti, 736 499 521, pravda@vitasana.cz 

Kde a kdy:   27.9. 2014, Město Zlín 

Přihlašky a registrace: 
Vyplněním přihlášky a uhrazením registračního poplatku je osoba závazně zaregistrovaná. 
Přihlášky je možné podávat do 25.9. 2014. Způsoby registrace:
1) On-line registrace na webu www.vitasana.cz/run2014 
2) Osobně na recepci VITA SANA CLUBu, Kvítková 4352, 760 01 Zlín, 4NP
3) V den konání v budově max32 od 10:00 do 12:30, využívejte pouze v nutných případech.
V rámci registrace obdrží každý účastník čip a startovní číslo.

Startovné: 
Junioři (13-17 let) - 20,- Kč (při registraci do 25.9.2014)
Mládež a dospělí (18+) - 50,- Kč (při registraci do 25.9.2014)
Děti do 12 let včetně - ZDARMA (při registraci do 25.9.2014)
Členové Vita Sana Clubu - ZDARMA (při registraci do 25.9.2014)
Studenti UTB - ZDARMA (při registraci do 25.9.2014)
V den konání akce - 80,- Kč, Děti do 12 let - 20 Kč 

Trasy: 
Trasy vedou přes centrum Zlína, dle příloh. Závodní trať bude předem viditelně označena 
a na sporných místech bude přítomen organizátor. Každý závodník musí respektovat toto 
dopravní značení. Běh na vlastní nebezpečí.

Délka: 1 km, 5 km, 10 km

Kategorie: 
1 km Děti + Rodiče – do 3 let včetně, do 5 let včetně, do 6 let včetně 
1 km Děti – do 7 let včetně, do 8 let včetně, do 10 let včetně, do 12 let včetně 

1 okruh
5 km – kategorie Junior (13-17 let) – ženy, muži
5 km – kategorie Mládež a dospělí (18+) Amater – ženy, muži

2 okruhy
10 km – kategorie Junior (13-17 let) – ženy, muži
10 km – kategorie Mládež a dospělí (18+) Amater – ženy, muži
10 km – kategorie Mládež a dospělí (18+) Elite – ženy, muži
10 km – smíšená štafeta Mládeže a dospělých (18+) - 1 okruh muž, 1 okruh žena
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Popis:
Trasy jsou plánovány tak, aby účastník poznal centrum města Zlín s propojením na nově 
vznikající zónu v areálu Svitu a městský park. Běh je nenáročný a každý účastník si může 
vybrat kategorii, ve které bude startovat. V rámci akce je plánovaný malý okruh určený 
pro děti a rodiče. 

Součástí akce bude doprovodný program pro děti a dospělé na parkovišti nad restaurací 
Prašad v areálu Svitu. Akce se koná za každého počasí. Plánovaný výtěžek z akce bude 
věnován na dobročinné účely, chráněné dílny Slunečnice. 

Předběžný počet účastníků:
1) 250 účastníků dětského závodu
2) 400 účastníků hlavního závodu 5 a 10km
3) 1000 diváků
Akce je významně marketingově podpořena a očekává se vysoká účast. 
Pozvánkami budou obeslány osoby z dětských center a kroužků. 

Start:
Dětský závod 1 km – 13:00 h, hromadný start
Hlavní závod 5 a 10 km – 14:00 h, hromadný start

Vyhlášení:
Dětský závod 1 km – 15:30 h
Hlavní závod 5 a 10 km – 16:30 h

Doprovodný program:
Dětské skákací hrady
Dětské sportovní překážky
Stánky se sportovním vybavením
Stánky s výživou a pitím

Ceny:
Všechny kategorie dětí obdrží:
 1. místo – roční kurzovné v Dětském klubu Bimbi Belli dle vlastního výběru
 2.-3. místo - 1/2 roční kurzovné v Dětském klubu Bimbi Belli dle vlastního výběru
Dále medaile a krásné další dárky od našich sponzorů
 
Všechny kategorie junior a senior obdrží:
 1. místo – 3 měsíční Fulltime členství ve VITA SANA CLUBU
 2.-3. místo – 1 měsíční Fulltime členství ve VITA SANA CLUBU
Dále medaile a krásné další dárky od našich sponzorů
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