
 37. ročník Svatojánské 20 

Datum: sobota 13. listopadu 2021 

Start:   13:00 hod  

Přihlášky: předem online: www.brdskypohar.cz/nova_prihlaska.php?rocnik=2021&id_zavodu=27 

na místě: v den závodu od 11:00 hod do 12:40 hod 

Předem přihlášení závodníci se startovným zaplaceným na účet do středy 10 11. 

obdrží startovní číslo závodu se svým jménem. 

Trať:   muži 18,0 km    ženy 11,2 km  muži nad 70 let 11,2 km 

            povrch trati smíšený, převážně asfalt  

Prezentace startu i cíl závodu: na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Beroun  

               (Tyršova 85, Beroun, GPS: 49°57'33.818"N, 14°4'21.888"E)  

Trasa závodu vede z atletického stadionu na lávku přes Litavku směrem k vlakovému nádraží, po 

podběhnutí dálničního mostu se odbočí doleva, dále po lávce pro pěší na železničním mostě přes 

Berounku a pak již po cyklostezce podél řeky Berounky. Obrátka trati 11,2 km je na konci osady V 

Kozle, obrátka trati 18 km je ve Svatém Janu pod Skálou - cca 400 m za kostelem. Po obrátce vedou 

obě trati stejnou cestou zpět do cíle na stadionu.  

Kategorie: muži 18 - 39 let, muži 40 - 49let, muži 50 - 59 let  

                    muži 60 - 69 let, muži 70 a více let  

                    ženy 18 - 34 let, ženy 35 - 44 let, ženy 45 – 54 let ženy 

55 a více let  

Startovné: 100 Kč  

Občerstvení: čaj a sušenky v cíli  

Ceny: finanční v celkové výši 8000 Kč pro muže na 1.- 7. místě a ženy na 1.-4. 

místě v absolutním pořadí, diplom a věcné ceny pro první 3 v každé kategorii  

Upozornění: závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat 

pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a 

zodpovídají za svůj zdravotní stav. Pořadatelé neručí za věci odložené v místě startu a cíle.   

Podmínky pro účast na 37. ročníku Svatojánské 20 jsou dle opatření MZČR 

platných od 1.11.2021 následující: 
Účastník závodu absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

nebo: 
absolvoval nejdéle před 24 hodinami Antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem 

nebo: 
mu byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo 
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu 

nebo:  
prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní 

Každý účastník závodu (předem či na místě přihlášený) u prezentace odevzdá čestné 

prohlášení o splnění podmínek účasti - ke stažení zde: 
https://svatojanska20.estranky.cz/fotoalbum/cestne-prohlaseni-splneni-podminek-ucasti/ 

Nelze vyloučit, že podmínky konání závodu a účasti na něm se do doby jeho konání změní, 

sledujte proto informace zveřejňované na internetových stránkách závodu. 

https://svatojanska20.estranky.cz/fotoalbum/cestne-prohlaseni-splneni-podminek-ucasti/


 

Kontaktní osoba: Jan Cihlář, cihlar.j@seznam.cz, 605 235 789  

                               Atletický oddíl TJ Lokomotiva Beroun 

Web závodu: http://www.svatojanska20.estranky.cz/   

Parkování: v okolí atletického stadionu jsou modré zóny - k parkování využijte některé  

z přilehlých parkovišť – např.:  

- u finančního úřadu  

(49° 57′ 31.526″N  14° 4′ 18.669″E – 150 m od stadionu, omezená kapacita)  

- P+R Na Podole  

  (49° 57′ 28.618″N 14° 4′ 31.624″E, 300 m od   

  stadionu, parkovné 20 Kč/den)  
 

Mapa -  prezentace start a cíl:   


