
Zaběhli jste si některý ze závodů Běhej 
lesy? Tak to určitě víte, že jste se kromě 
skvělých závodních zážitků mohli těšit  
i na špičkový servis. Na co všechno jste 
se mohli na závodech Běhej lesy spoleh-
nout? Jaký servis pro vás na závodech 
připravujeme?

  ŠATNA
Kde se převlečete a kam si dáte věci? S tím 
jste si na závodech seriálu Běhej lesy lámat 
hlavu nemuseli. V zázemí závodů pro vás 
máme šatny, uvnitř kterých se můžete v su-
chu a pohodlí převléci. Šatna je rozdělená 
pro muže a ženy zvlášť.

  OBČERSTVENÍ V ZÁZEMÍ
Ať už jste závodili nebo jste přišli na závod 
podpořit vaše blízké, mohli jste si dát něco 
dobrého na zub i v zázemí. Milovníky kávy 
potěšilo Cafíčko, zdravé chlebíčky a sendvi-
če jste si mohli dát u Koláčkovy pekárny, 
ale na své si přišli i milovníci masa či klobás. 
Pokud jste měli chuť na zmrzlinu či oplatky, 
potěšila vás návštěva u stánku Nadačního 
fondu Emil, kde jste navíc nákupem přispěli 
dobré věci. Na pivo či limonádu jste si mohli 

dojít do velkokapacitního stanu Birell, kde 
jste se mohli nejen občerstvit, ale také po-
sedět s kamarády nebo se případně schovat 
před deštěm.

  ÚSCHOVNA VĚCÍ
Kam s věcmi v době, kdy budete na tra-
se? Ani to jste nemuseli řešit. Vaše oblečení 
a věci jste si u nás mohli nechat po dobu 
závodu pohlídat. Nově jsme letos mysleli  
i na ty, kteří k nám dorazili na kole. V rámci 
úschovny jsme vám pohlídali i vaše dvouko-
lové parťáky. 

  WIFI PRO ZÁVODNÍKY
V zázemí závodů jsme pro vás měli wifi při-
pojení zdarma. Mohli jste tak sdílet radost 
ze zaběhnutého závodu bez čerpání vašich 
mobilních dat. 

  OBČERSTVOVACÍ STANICE
Na trati jste se mohli těšit na bohatě záso-
bené občerstvovací stanice. Občerstvit jste 
se mohli vodou, iontovým nápojem, ener-
getickými tabletami od Enervitu, ovocem  
a ovesnými tyčinkami. Stanice pro vás byly 

přichystány zhruba po každém 5. kilomet-
ru. Na kratších trasách jste měli minimálně 
dvě, na delších trasách pak minimálně čtyři. 
Nechyběla ani cílová občerstvovačka, kde 
pro vás byl připraven i vychlazený Birell. 

  DŘEVĚNÁ MEDAILE V CÍLI
Abyste měli kromě intenzivního běžeckého 
zážitku i nějakou hmotnou památku, připra-
vili jsme pro všechny závodníky v cíli pamět-
ní dřevěnou medaili. Ta letošní je ovšem spe-
ciální. Každá má jiný tvar a je z jiného dřeva, 
proto má každý závodník opravdový originál. 

  HORSKÁ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Byli jsme ve střehu i v případě zdravotních 
komplikací. V cíli i na trase (zvláště u ne-
bezpečných úseků s rizikem pádu či zraně-
ní) vám byla v případě potíží horská či zdra-
votní služba k dispozici.

  CENY A TROFEJE PRO VÍTĚZE
Na každém závodě vyhlašujeme u dětských 
závodů holčičky i kluky na 1.–3. místě dle 
věkových kategorií. U dospělých závodů 
pak absolutní vítěze na jednotlivých trasách 

(ženy i muži 1.–3. místo), vítěze jednotli-
vých kategorií na obou trasách (ženy i muži  
1. místo), vítěze týmové soutěže Tandem  
(1.–3.místo) a Slow Motion (1. místo). Pokud 
jste byli jedni z nich, mohli jste se těšit na 
věcné dárky a originální trofeje ze dřeva  
a skla od Crystal Bohemia.

  FOTOGRAFIE A DIPLOM ZDARMA
Není nic lepšího, než si závod připomenout 
běžeckou fotkou. Tu jste si mohli najít hned 
vedle svého času ve výsledkové listině už 
v pondělí po závodě. Stáhnout jste si ji mohli 
zdarma a v plném rozlišení. Kromě fotek jste 
si mohli uložit také diplom se svým časem  
a umístěním.  
 

  DOPROVODNÝ PROGRAM
V rámci každého závodu jsme mysleli i na 
doprovodný program, a to nejen pro vaše 
blízké, kteří vás přišli podpořit. Nejvíce si 
užily hlavně děti. Na závodech měly k dis-
pozici skákací hrad od Kamsdetmi.com. Na 
Boleticích jste si mohli vyzkoušet dokon-
ce lukostřelbu nebo se podívat na dřevo-
rubeckou show. Součástí byla i závěrečná 
afterparty s DJ a kapelou. Na každém zá-

vodě jste se mohli zapojit také do tomboly  
o hodnotné ceny.

  VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Jaký je vlastně váš výsledný čas? Ihned po 
doběhnutí jste se mohli na svůj výsledek 
u stánku časomíry na infotabulích. Pokud 
jste při registraci zadali své mobilní číslo, 
přišel vám výsledek také formou SMS. Vý-
sledky jsou zároveň vždy vyvěšeny v zázemí 
závodu a své umístění i čas si můžete najít 
přímo. Kompletní výsledky máte k dispozici 
na webu www.behejlesy.cz, jakmile doběh-
ne poslední závodník.

  HLÍDÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÝ KOUTEK
Abychom předešli starostem, kam s vašimi 
malými závodníky, když se vydáte na trasu 
dospělých závodů, přichystali jsme pro vás 
ve spolupráci s Lesy České republiky tzv. 
„Úschovnu dětí“. Vaše děti si tu po dobu va-
šeho závodu se zkušenými vychovatelkami 
hrály, tvořily, sportovaly či se dozvídaly za-
jímavosti v rámci lesní pedagogiky. 

Na závodech Běhej lesy se spolehněte na „pětihvězdičkový“ servis




