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RunAut 2023 - INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY (PROPOZICE) 

5.ročník běhu pro AutTalk, Nadační fond Kateřiny Sokolové, pomáhající rodinám s autistickými dětmi. 
Celý výtěžek akce je určen na podporu Fondu a jeho aktivit 

STRÁNKY ZÁVODU 
https://auttalk.cz/runaut 

DATUM A ČAS 
Středa 24. května 2023. Start hlavního běhu v 18.00. Start dětské trati v 17.30. 

MÍSTO 

Obora Hvězda, Praha 6. Registrace, start i cíl u brány z Libocké ulice 

REGISTRACE 
Předem pomocí online formuláře zde!(https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/729). Na místě 
od 16.30 do 17.30.  

Prosíme, přijďte raději dříve, vyhnete se frontám kolem půl šesté. 

TRATĚ 
Povrch – pouze po cestách v lesoparku. 

Soutěžní tratě 4 km (1 okruh) a 8 km (2 okruhy). Nesoutěžní běh pro děti cca 200 metrů. 

 

PRAVIDLA BĚHU 
 Běh je pořádán s maximálním ohledem k okolnímu prostředí. 
 Běžci startují na vlastní nebezpečí a riziko a zodpovídají za jimi způsobené škody. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel. 
 Starty budou hromadné. 
 Každý účastník odesláním online formuláře prohlašuje, že si přečetl Propozice a Pravidla tohoto 

závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Zároveň bude dbát pokynů organizátorů. 
 Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům 

v souvislosti se závodem. 
 Běhu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci. 
 Přeregistrace na jiného běžce je možná, pouze pokud bude předem nahlášena do 22.5.2023. 

Uhrazené startovné se nevrací.  
 Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať, nebo běžet mimo určené cesty. 
 Každý dospělý běžecobdrží startovní číslo, které je opatřené jednorázovým čipem. Startovní číslo 

musí být umístěno viditelně vpředu. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo případně stanovit omezení či povinnosti (omezení počtu startujících, 

rozestupy apod.) z důvodu závazných opatřením vydaných vládou ČR či příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví v souladu s platnou legislativou (např. v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2).  
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STARTOVNÉ 

250 Kč předem při online registraci, 300 Kč na místě. Dětský běh 50 Kč předem i na místě. 

Prosíme, při platbě na místě v hotovosti si připravte, pokud možno,částku přesně. Bude umožněna i 
platba platební kartou. 

KATEGORIE A CENY 

4 kategorie (Ženy 8 km, Muži 8 km, Ženy 4 km, Muži 4 km).  

Vyhlašujeme 3 nejlepší muže a ženy na obou tratích. 

JAK NA START 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=14.3355612&y=50.0868083&z=16&ut=RUN%20AUT%202020&uc=9g7xUxXwPF&ud=ulice%
20Obora%20Hv%C4%9Bzda%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Pra
ha 

Ideálně MHD (pivko ), ale klidně pěšky, na kole… 

Autem – parkování omezeně podél Libocké ulice (placené do 20 hodin), případně po okolí 

MHD – 10 minut pěšky z metra A „Petřiny“. 5 minut pěšky z konečné tramvaje 1 a 2 „Sídliště Petřiny“.  
3 minuty ze zastávky autobusů 108, 164, 168 a 191 „Sídliště Petřiny“. Nebo 15 minut z druhé strany 
z Vypichu (tramvaje 22 a 25). 

ŠATNY, WC, ÚSCHOVNA 

Na místě budou šatny ve formě stanů. Taktéž bezplatná úschovna zavazadel během akce. 

Čisté WC toiky na místě, popřípadě klasika v restauraci U Holečků. 

AFTERPARTY 

Cca 100 metrů od cíle je restaurace U Holečků, tanková Plzeň, gril, letní zahrádka + rezervace uvnitř 

http://www.uholecku.cz/ 

KONTAKTY 
Blanka Francová (731 646 641), Kristýna Vysušilová (606587093) runaut@auttalk.cz 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účastníci svou registrací (online i na místě) udělují tento souhlas: 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES uděluji souhlas, aby moje osobní údaje, které uvedu v přihlášce k běhu RUN AUT 
2020 a dále případné fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky z této akce se vztahem 
k mé osobě, byly uvedeny ve výsledcích, informačních a propagačních materiálech z tohoto závodu, 
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zpracovaných pořadatelem závodu (Nadační fond AutTalk, Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 
Vinohrady, IČ: 044 15 957) a nawebové a facebookové stránce pořadatele. 


