
 

 

            
                                 Obec Velichovky 

5. ročník  
Velichovské sedmičky 

závod pro děti i dospělé, který se uskuteční  
               v neděli 19. června 2022 

                  závod je součástí běžeckého seriálu  

 

Pořadatel:     TJ Velichovky, z.s. 
 
Spolupořadatel:  Obec Velichovky 
 
Místo konání:    Obec Velichovky – fotbalové hřiště a přilehlé okolí 
     Start a cíl na fotbalovém hřišti 
 
Závody:     Hlavní závod v 11:30 – „Velichovská sedmička“ v délce 7 km 
                   Závody dětských kategorií: první závod v 9:35 na 1 200 m,     
    další závody na 900 m, 800 m, 700 m, 500 m a 200 m závod 
    nejmenších dívek a hochů. 
 
Trať závodu:    Členitá trať v délce 7 km s celkovým převýšením 130 m.  
    Trasa je vedena po lesních cestách a místních komunikacích. 
 
Organizátoři    Bc. Jaroslava Mochanová     - email: j.mochanova@seznam.cz 
závodu:    Martin Kašpárek                    - email: kasparek@a-profi.cz 
 
Přihlášky:        Pouze elektronicky – online na www.sportchallenge.cz.  

     Na webu si závodníci vyhledají závod „Velichovská sedmička“ 
     a vyplní elektr.přihlášku za zvýhodněné startovné do  16. 6. 2022. 
     Ukončení elektronických last minute přihlášek za vyšší  
            startovné do 18. 6. 2022  00:00 hod. 

        
        Na místě nebude možné se přihlásit! 
 

Každý závodník musí být přihlášen a je odpovědný  
za správné uvedení údajů v přihlášce! 

 



Startovné:  Elektronicky:  
Zvýhodněné startovné do 16. 6. 2022 

   200 Kč - hlavní závod / 50 Kč - dětské kategorie 
      Kategorie 2017 a mladší na 200 metrů startovné neplatí. 
 
   LAST MINUTE - vyšší startovné do 18. 6. 2022 00:00 hod. 
   300 Kč - hlavní závod / 150 Kč - dětské kategorie 
      50 Kč - kategorie 2017 a mladší na 200 metrů 
 
                         Na místě:  Nebude možné se přihlásit! 
 
   Každý závodník musí být přihlášen!        

Startovné se při neuskutečněném startu  
závodníka nevrací! 

 
Závodní kancelář: Otevřena dne 19. 6. 2022 od 8:00 hodin na fotbalovém hřišti.  

  Každý závodník si v místě vyzvedne startovní číslo. 
             Občerstvení zajištěno! 

 
Šatny, úschovna a sprchy: V zázemí fotbalového hřiště. 
 
Podmínky závodu:  Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Start na vlastní  
                                  nebezpečí, který bude stvrzen podpisem při převzetí čísla. 
 
Lékařská prohlídka:  Za zdravotní stav odpovídá každý účastník závodů sám. 
             Případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce. 
 
Parkování:            Na fotbalovém hřišti, případně v přilehlých ulicích v okolí hřiště. 
 
Ceny:                     Prvních 50 přihlášených obdrží upomínkový předmět. 
        První 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny. 
     Dětská kategorie 200 m - bude oceněn každý závodník. 
 
Výsledky:   www.sportchallenge.cz / www.primatorcup.cz  
 
Web a FB:       http://www.tjvelichovky.cz/ 
      https://www.facebook.com/tjvelichovky 
 

Další ustanovení: 
Startovní čísla se připevňují na hruď, NIKDY ne na záda!  

Nenechávejte platby na poslední chvíli, plnou výši startovného uhraďte 
nejpozději do 18. 6. 2022 00:00 hodin. 

 
Kontakt na pořadatele: 

  
Bc. Jaroslava Mochanová 
j.mochanova@seznam.cz 

 



 

Časový rozpis závodů:  
Otevření závodní kanceláře v 8:00 hodin. 

 
1) Starší žáci a žákyně, ročník 2007 – 2008 
      Start: 9:35 hodin  Délka: 1 200 m 
 
2) Mladší žáci a žákyně, ročník 2009 – 2010 
      Start: 9:45 hodin  Délka: 900 m 
 
3) Nejmladší žáci a žákyně, ročník 2011 - 2012 
      Start: 10:00 hodin  Délka: 800 m 
 
4) Školáci – závod dívek a hochů, ročník 2013 – 2014 
      Start: 10:15 hodin  Délka: 700 m 
 
5) Přípravka – závod nejmladších dívek a hochů, ročník 2015 – 2016 
      Start: 10:30 hodin  Délka: 500 m 
 
6) Závod nejmenších dívek a hochů, ročník 2017 a mladší 
      Start: 10:45 hodin   Délka: 200 m (v místě fotbalového hřiště) 
 

VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ: 10:50 – 11:25 hodin 
 
7) Hlavní závod – ročník 2006 a mladší 
      Start: 11:30 hodin  Délka: 7 000 m  
 
 

Termíny závodů seriálu Primátor Cup 2022: 
 
3. 4. Běh Babiččiným údolím   Ratibořice 
14. 5. Montacké vlny    Náchod 
16. 7. Zkus noční Kuks    Kuks 
28. 8.  Běh teplickými skalami   Teplice nad Metují 
17. 9. Běh pro Hospic    Červený Kostelec 
1. 10. Cena Metuje     Nové Město nad Metují 
22. 10. Běh Hronov – Náchod   Hronov / Náchod 
 

Slavnostní závěrečné vyhlášení seriálu Primátor Cup 2022  
proběhne 11. 11. 2022 v pivovaru Náchod.  


