
 

 

Chalupářský teréňák 
PROPOZICE ZÁVODU 

Základní informace: 

   překážkový běh 
Datum konání: sobota 29. srpna 2020 

Ročník:  1. (druhé konání závodu po 0. ročníku v roce 2019) 
Pořadatelé:  Obec Višňová  

Višňová 153, 262 61 Višňová u Příbramě 
FC Višňová 
Višňová 208, 262 61 Višňová u Příbramě 

Místo konání:  FC Višňová (fotbalové hřiště a okolí) 
Ředitelka závodu: Bc. Kateřina Barker (katerina_barker@yahoo.com, 602 183 643), 
Hlavní rozhodčí: Kateřina Malastová (katka.malastova@seznam.cz, 723 770 653),  
Hlavní pořadatel: Jaroslav Hejda (jardah7183@gmail.com, 792 357 382) 
 
Délka hlavní tratě: 5,05 km 
Povrch:  silnice, pěšiny, hráz rybníka, louky, zámková dlažba 
Startovné:  150,- Kč, děti do 15 let a senioská kategorie zdarma 
Časový pořad:  12:00 – 13:45 Registrace 
               14:00  Start závodu 
   cca 18:00 Vyhlášení výsledků 
 
Starty běžeckých kategorií:       (start každé následné kategorie cca po 30-40 minutách) 
  (1)   14:00 Nejmladší     - TRASA E 
  (2)   Dívky a chlapci     - TRASA D 
  (3)  Juniorky, Junioři, Kočárky, Seniorky, Senioři - TRASA C  
  (4)  Ženy, Muži     - TRASA B 
  (5)  Ženy, Muži     - TRASA A 
 
Pozn.: závodník se může přihlásit do závodu na náročnější trať, než je mu určená podle věku 
 
Trasy závodu: 

Trasa A – 5 050 metrů 
Trasa B – 3 110 metrů 
Trasa C – 1 280 metrů 
Trasa D -    620 metrů 
Trasa E -     350 metrů  



 

 

TRASU A závodu začínáme uprostřed fotbalového hřiště FC Višňová. Odtud vybíháme ve 
směru na Dlouhou Lhotu. Dále pokračujeme po polní cestě jihozápadním směrem 400 metrů 
na křižovatku ve tvaru „T“ a běžíme doprava severozápadně polní cestou, která nás zavede 
nad malý remízek, nad nímž je otočka a po poli sbíháme zpět dolů. Dále následuje cesta na 
západ na travnatou louku. Po třech stech metrech vbíháme doleva mezi stromy a zdoláváme 
říčku Kocábu. Za ní pokračujeme opět doprava až na hráz „Šeňáku“ a pokračujeme přes lávku 
dále kolem největšího z višňovských rybníků. 500 metrů probíháme na zdejší poměry hustou 
džunglí náletových stromků a křovin, než přeběhneme další dvě lávky přes Kocábu a 
pokračujeme loukou. Po 110 metrech přeskočíme potůček a po vytyčené trati uháníme stále 
okolo Šeňáku, teď už většinou východním směrem. Kolem vodní plochy se kocháme zhruba 
1 300 metrů, po kterých přibíháme na asfalt k prvním domům slavné seriálové vesničky; po 
zhruba 700 metrech zatáčíme doleva a z kopečka dolů přibíháme na mostek přes Kocábu a 
hned také na hřiště. Na něm je několik posledních překážek a CÍL.  
 
TRASU B startujeme stejně jako A, jen na hrázi „Šeňáku“ nepokračujeme vpravo, ale vlevo, 
po přeběhnutí celé hráze se napojíme na pokračování TRASY A, dále vesnicí se stejným 
zakončením na hřišti.  
 
TRASA C má opět stejný začátek, na „Téčku“ po 400 metrech ale pokračujeme na jih přes 
mostek do vsi a zhruba po 180 metrech odbočíme vlevo, kde ze zámkové dlažby 
přeběhneme na asfalt. Stejně jako u předchozích tras běžíme mezi domy až na hřiště. Po 
zdolání posledních překážek probíháme CÍLEM závodu.  
 
TRASA D po výběhu ze hřiště vede polní cestou jen na první levotočivou odbočku. Po 200 
metrech se vrací na hřiště, kde čekají překážky a CÍL. 
 
TRASA E je připravena pro úplně nejmenší závodníky. Zdolají všechny překážky na hřišti, 
přesprintují jeho zbylé metry a protínají CÍL. 
 
 

Závěrečná ustanovení: 

 
Pitný režim po celé trase i v cíli zdarma; občerstvení v kiosku na hřišti; točená limonáda pro děti 
zdarma po celý den 
Pořadatelé neručí za škody vzniklé účastníkům jejich nedbalostí 
Závodníkům je k dispozici šatna a sociální zázemí 
V šatnách, na toaletách i v prostoru startu/cíle bude k dispozici dezinfekce. Diváci i účastníci závodu 
musí dodržovat bezpečnostní opatření a platná nařízení Vlády ČR 
Závodníci souhlasí s tím, aby organizátor zpracoval a evidoval osobní údaje závodníka v 
souvislosti s přihláškou na Chalupářský teréňák 2020. Dále souhlasí s tím, aby byl ve 



 

 

výsledkové listině u jména závodníka uváděn i ročník narození a jeho klubová/místní 
příslušnost. Dále souhlasí s tím, že videozáznamy a fotografie pořízené ze závodu mohou být 
použity pro prezentaci činnosti organizátora. 

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit tyto propozice, pokud si to vyžádají okolnosti. Účastníci 
závodu budou o těchto změnách včas informováni. 
 
 
Mapy tras závodu: 
 
GPS souřadnice FC Višňová:   49°42'26.7"N 14°08'39.7"E 
 

 
Trasa A (5 050 m) 



 

 

 
Trasa B (3 110 metrů) 



 

 

 
Trasa C (1 280 metrů) 



 

 

 
 
Trasa D (620 metrů) 



 

 

 
 
Trasa E (350 metrů) 



 

 

 
 
Ve Višňové 01. 06. 2020     Bc. Kateřina Barker 

      Ředitelka závodu Chalupářský teréňák 
 


