
 

 

SAFARIBĚH ČSOB 2017 

8. dubna v ZOO Dvůr Králové 

Propozice 

 

 

 

 

Datum a místo 

sobota 8. dubna 2017 

ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

email: info@zoodvurkralove.cz, tel.: +420 499 329 515 

 

Ročník 

33.  

 

Závody 

rodinný běh na 2 km/děti, děti s rodiči 

závod na 5 km/ženy a muži 

závod na 10 km/ženy a muži 

mailto:info@zoodvurkralove.cz


 

 

Start/cíl závodů 

ZOO Dvůr Králové - brána u vjezdu do safari (parkoviště zoo) 

 

Čas startu 

10.00 - rodinný  běh na 2 km 

11.00 – závod na 5 km  

12.00 – závod na 10 km 

 

Popis trati 

rodinný běh na 2 km – trasa vede Lvím safari   

závod na 5 km – trasa vede Africkým safari Josefa Vágnera 

závod na 10 km – menší část trati vede přes pěší safari, větší část pak Africkým safari Josefa 

Vágnera 

 

Mapa tratí 

10 km 

https://mapy.cz/s/1pi9o 

5 km  

https://mapy.cz/s/1pi90 

2 km 

https://mapy.cz/s/1pi8H 

 

Povrch trati 

Většina trasy vede po zpevněných cestách asfaltového typu. 

U závodu na 10 km běžci poběží i cca 200 m po dřevěné lávce skrz pěší safari. 

 

Věkové a jiné kategorie 

závod na 5 km a 10 km 

 muži do 40 let 

 muži do 50 let 

 muži do 60 let 

 muži nad 60 let 

 ženy do 35 let 

 ženy nad 35 let 

 speciální kategorie: nejstarší běžec/běžkyně v běhu na 10 km, vítěz závodu nad 100 

kg hmotnosti v běhu na 10 km 

 

 

https://mapy.cz/s/1pi9o
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https://mapy.cz/s/1pi8H


 

rodinný běh na 2 km 

 chlapci/děvčata do 7 let vč. 

 chlapci/děvčata do 12 let vč. 

 chlapci/děvčata do 15 let vč. 

 s malými dětmi může startovat doprovod (neobdrží závodní číslo) 

 

Startovné 

závod na 5 km a 10 km 

 300 Kč při online registraci předem do 4. dubna 2017 (platba musí být odeslána 

z vašeho účtu nejpozději 4. dubna) 

 350 Kč na místě v den závodu (úhrada možná pouze v hotovosti a CZK) 

 100 Kč ze startovného každého závodníka putuje na podporu chovu nosorožců v zoo 

a na projekty pomáhající volně žijícím populacím nosorožců v Africe 

 online registrace na: http://vysledky.irontime.cz/prihlaska245/ 

rodinný běh na 2 km 

 20 Kč na místě nebo v rámci platné vstupenky do zoo zakoupené v den závodu po 

předložení vstupenky při registraci závodníka (úhrada možná pouze v hotovosti a 

CZK) 

 při zakoupení startovného za 20 Kč, dostane závodník slevu na vstupné do zoo 20 Kč 

při předložení startovacího čísla na pokladně zoo 

 startovné je možné hradit pouze na místě v den závodu, a to i v případě online 

registrace  

 částka 20 Kč za každého závodníka putuje na podporu chovu nosorožců v zoo a na 

projekty pomáhající volně žijícím populacím nosorožců v Africe 

 

Registrace 

Online registrace závodníka na všechny typy závodů: 

http://vysledky.irontime.cz/prihlaska245/ 

Platba převodem za závod na 5 km a 10 km při online registraci je možná pouze do 4. dubna. 

Registrace a platba je možná rovněž v den závodu na místě (úhrada možná pouze v hotovosti 

a CZK). 

Startovací listina, kde najdete informace o své registraci a platbě, je přístupná na: 

http://vysledky.irontime.cz/startovka245/ 

Při registraci a úhradě startovného do 2. dubna budou mít závodníci na svém startovním čísle 

rovněž jméno a příjmení, které zadali při registraci. 

 

Prezentace 

prezentace závodníků všech druhů závodů bude probíhat v den závodu na Informačním 

centru/pokladně nacházející se na parkovišti zoo v červené budově vedle vjezdu do safari 

http://vysledky.irontime.cz/prihlaska245/
http://vysledky.irontime.cz/prihlaska245/
http://vysledky.irontime.cz/startovka245/


 

 rodinný běh na 2 km – 8.30 – 9.45 hod. 

 závod na 5 km – 8.30 – 10.45 hod. 

 závod na 10 km – 8.30 – 11.45 hod. 

Při prezentaci závodu na 5 km a 10 km obdrží každý závodník startovní číslo s čipem, 

stravenku na občerstvení po doběhu závodu a registrační tašku s předměty od partnerů 

závodu. 

Při prezentaci rodinného běhu na 2 km obdrží každý dětský závodník startovní číslo s čipem. 

 

Vyhlášení výsledků závodů 

závod na 5 km a 10 km – ve 14.00 hod. v zoo u brány do safari (vedle restaurantu Kibo a 

výběhu surikat) 

rodinný běh na 2 km – v 11.15 hod v zoo u brány do safari (vedle restaurantu Kibo a výběhu 

surikat) 

 

Odměny a ceny 

závod na 5 km a 10 km 

 v kategorii mužů odmění první tři závodníky s nejlepším časem ve všech věkových 

kategoriích ZOO Dvůr Králové věcnými cenami 

 v kategorii žen odmění první tři závodníky s nejlepším časem ve všech věkových 

kategoriích Město Dvůr Králové nad Labem věcnými cenami 

 nejstaršího závodníka/závodnici a vítěze nad 100 kg odmění věcnými cenami ZOO 

Dvůr Králové  

 vítěz každé kategorie v ženských i mužských závodech obdrží také upomínkový pohár 

a bezplatné startovné pro následující ročník Safariběhu 

 každý závodník obdrží po doběhu pamětní medaili 

Mimo věcných cen získají 3 nejlepší běžci ženské i mužské kategorie závodu na 10 km bez 

rozdílu věku následující finanční odměny. 

Prize Money 

 běh na 10 km - 1. místo – 2000 Kč, 2. místo – 1500 Kč, 3. místo - 1250 Kč  

rodinný závod na 2 km 

 ceny obdrží vždy nejrychlejší chlapec a děvče v každé jednotlivé věkové kategorii 

 

Občerstvení 

Každý závodník obdrží při doběhu malé občerstvení – voda, iontový nápoj, ovoce. 

Běžci závodu na 5 km a 10 km obdrží po doběhu nápoj a jídlo po předložení stravenky, 

kterou dostali při prezentaci závodu. 

Pro běžce závodu na 10 km je připraveno občerstvení v občerstvovací stanice po trati závodu. 

 

Zázemí závodů 



 

převlékárna, úschovna věcí, sociální zařízení (toalety) 

 

Ostatní 

Celá trasa všech závodů bude volně přístupna fanoušky, kteří budou chtít podpořit závodníky. 

Africké safari Josefa Vágnera bude otevřeno pro návštěvníky až do 16 hodin. 

Návštěvníci zoo, kteří se neúčastní závodu, musí počítat s menšími omezeními zejména po 

trase závodu na 10 km v části pěšího safari. 

 

 

Partneři Safariběhu ČSOB 2017 

hlavní partner: Československá obchodní banka a.s. 

další partneři: Město Dvůr Králové n.L., Tělovýchovná jednota Dvůr Králové, Česká unie 

sportu, Radio Černá hora, Kooperativa, a.s., Coca-Cola, CARLA spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj 

a.s., GASTRO-ZOO 

 

Informace 

web: www.zoodvurkralove.cz  nebo http://zoodvurkralove.cz/cz/zazitky/sportujte-v-

zoo/safaribeh-csob-2017 nebo www.csobnazdravi.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1641549899192167/ 

Kontakt: Andrea Jiroušová ZOO Dvůr Králové, email: propagace@zoodk.cz 
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