
Protože vás chceme neustále překvapo-
vat, přichystali jsme si pro vás v letošním 
ročníku hned několik novinek. 

2 NOVÉ ZÁVODY
Hned dva nové závody měl v letošním roce 
seriál Běhej lesy. Dostali jsme vás na Vysoči-
nu, kde jste si zaběhli tu „nejtrailovější“ trať. 
V Boleticích na Šumavě jste si pak užili sice 
trošku náročnější trasu, avšak v tolik nepro-
zkoumané části Šumavy nedaleko rybníka 
Olšina.

ORIGINÁLNÍ MEDAILE
Připravili jsme pro vás také nový design dře-
věné medaile pro každého závodníka v cíli. 
Každý běžec získal svůj vlastní originální kus.

SPOJENÍ S NADAČNÍM FONDEM EMIL
S pocitem dobré pomoci se běhá hnedka 
lépe. Letos jsme se propojili s Nadačním fon-

dem Emil, abychom pomohli mladým handi-
capovaným sportovcům. 

STARTY ZE 2 VLN
Vzhledem k vyšší kapacitě na závodě Běhej 
lesy Karlštejn a Běhej lesy Lednice jsme pro 
vaše pohodlí rozdělili závodníky kratší tra-
sy do dvou oddělených vln, které měly svůj 
vlastní start.

NOVÉ TRASY ZÁVODŮ
I několik stálic v termínovce Běhej lesy se 
dočkalo změny trasy. Novou trasu jste si 
mohli vychutnat na závodě Jizerská 50 RUN 
a v Brdech. 

KOLEKCE OBLEČENÍ BĚHEJ LESY
Nejen funkční závodní trička, ale také vol-
nočasová trička a mikiny jste si mohli pořídit 
během letošní sezony Běhej lesy. Připravili 
jsme pro vás několik originálních designů. 

Kdo nechtěl tričko či mikinu, mohl si pořídit 
čelenku, a to hned ve čtyřech barvách. 

AFTERPARTY 
Abychom se vám odvděčili za celoroční pod-
poru, přichystali jsme pro vás na posledním 
závodě v Boleticích závěrečnou afterparty – 
Doběhnou. Společně jme si užili koncert ka-
pely The Apples a DJ Roxtara.

PŘEKVAPENÍ NA TRASÁCH
Jelikož jsme chtěli, abyste si odnesli ze zá-
vodu nezapomenutelné zážitky, na trasách 
některých závodů na vás čekala různá pře-
kvapení. Ať už to byli indiáni v lomu Velká 
Amerika, harmonikář na Bílé či cimbálovka 
v Lednici.

SPOLEHLIVĚJŠÍ ČIP PRO DĚTI
Protože je dětských závodníků stále více, 
bylo potřeba zlepšit čipovou technologii. 

Pro dětské závodníky jsme tak měli speci-
ální čipy, které spolehlivěji měřily časy těch 
nejmenších. 

FOTOKOUTEK
Chtěli jste mít na památku fotku ze závodu? 
Vyfotit jste se mohli u našeho fotokoutku 
v zoně ČEPS.

STARTOVNÍ BALÍČEK BEZ IGELITOVÉ TAŠKY
Abychom šetřili životní prostředí, už jste 
svůj startovní balíček nedostávali v igelito-
vé tašce. Číslo, brožuru, čip a dárky od part-
nerů jste dostávali v papírové obálce.

TROFEJE PRO VÍTĚZE
Nového provedení se dočkaly také trofe-
je pro závodníky. Už nebyly pouze ze skla. 
Skláři z Crystal Bohemia použili také dřevo, 
aby ještě více podtrhli, že jsme seriál běhů 
v přírodě.

ÚSCHOVNA DĚTÍ LESŮ ČR
Kam s dětmi během dospělého závodu? Ve 
spolupráci s Lesy ČR jsme pro vás připravili 
„Úschovnu dětí“, kde vám vaše ratolesti po-
hlídaly zkušené vychovatelky. 

WIFI V ZÁZEMÍ
Své zážitky ze závodů jste mohli sdílet se 
svými přáteli díky wifi zdarma. 

BROŽURA PRO ZÁVODNÍKY
Už žádná taška plná letáků a magazínů. Le-
tos jste měli všechny potřebné informace  
a slevové kupony v brožuře Běhej lesy. 

ÚSCHOVNA PRO KOLA
Mysleli jsme i na ty sportovce, kteří přijeli 
na závod na kole. Nově jsme pro vás měli 
úschovnu i pro kola. 

Novinky na Běhej lesy




