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6. CHARITATIVNÍ BĚH NA ŠPINCE 
pro Stacionář NONA 92, o.p.s 

   
3. závod seriálu MIZUNO Primátor Cup 2023 

 
Datum konání:  20. května 2023 (sobota) 
 
Místo konání:  areál Tábořiště Špinka u Červeného Kostelce  
 
START:   trať 600 m -      10:15 hod 
   trať 2 km -      10:30 hod 
   hlavní tratě 5 a 10 km -    11:00 hod 
 
Název závodu:  6. Charitativní běh na Špince 
 
Tratě:   0,6 / 2 / 5 / 10 km 
 
Hlavní výhry: pro trať 10 km MUŽI a trať 10 km ŽENY je to   

2x Koloběžka Kostka TOUR FUN v hodnotě 13.980 Kč! 
 
Pořadatel:   parta nadšenců, kteří mají rádi Špinku a dobrou věc 
 
Kontaktní osoba: František Křeček,    Lukáš Štěpánský, 

TaboristeSpinka@gmail.com,    
mobil: +420 776 552 084  mobil: +420 602 162 561 

 
Místo konání:  Tábořiště Špinka u Červeného Kostelce, Olešnice ev. č. 106 

Číslo je EVIDENČNÍ nikoli POPISNÉ! Po zadání do Google 
Maps “Tábořiště Špinka” Vás to dovede přímo ke startu 
závodu nebo použijte souřadnice. 
50.4554061N, 16.1042633E  (stačí kliknout na souřadnice) 

 
Rozhodčí:   budou přiřazeni dle Mizuno Primátor Cupu 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Kiosek+na+pl%C3%A1%C5%BEi+%C5%A0pinka/@50.4554095,16.1020746,17z/data=!4m12!1m5!3m4!2zNTDCsDI3JzE5LjUiTiAxNsKwMDYnMTUuNCJF!8m2!3d50.4554061!4d16.1042633!3m5!1s0x470e65293566e1d5:0x7bca6299b466bc9e!8m2!3d50.455352!4d16.1043214!16s%2Fg%2F11f6kv45qd
https://www.kostkakolobezky.cz/tour/876-2922-kolobezka-kostka-tour-fun-g5.html#/84-barva-zluta_reflexni
mailto:TaboristeSpinka@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Kiosek+na+pl%C3%A1%C5%BEi+%C5%A0pinka/@50.4553537,16.1032271,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x470e65293566e1d5:0x7bca6299b466bc9e!8m2!3d50.455352!4d16.1043214!16s%2Fg%2F11f6kv45qd
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B027'19.5%22N+16%C2%B006'15.4%22E/@50.4554095,16.1020746,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d50.4554061!4d16.1042633


2 strana 

A) PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ: 
 
CENA STARTOVNÉHO (cena startovného je stejná jak on-line, tak na místě) 

● nad 15 let (včetně) 150 Kč 
● děti do 14,99 let 80 Kč 

 
100 % z vybraného startovného (startovné nikoli případná platba za objednané tričko) jde  
ve prospěch Stacionáře NONA 92,o.p.s., Rašínova 313,  549 01 Nové Město nad Metují.  
Náklady celé akce platí sponzoři a organizátoři - nikoli Stacionář NONA. 
 
Přihlásit do závodu se můžete dvěma způsoby. 
 

1) REGISTRACE ELEKTRONICKY (preferujeme) 
Na tomto odkazu  https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-
spince/2023  
vyplníte vše potřebné a provedete platbu. 
 
Za startovné bez možnosti zakoupení trička se závodníci mohou 
přihlásit nejpozději do 20. května 2023 do 9:00. 
 
Závodníci, kteří se elektronicky přihlásí na závod do 7. května  
do 23:59 (neděle), mají možnost si ke startovnému přikoupit 
sportovní funkční tričko s logem závodu a mottem 
#KdyžMůžuPomůžu  
za výrobní cenu 200 Kč bez jakékoliv marže. 

 
Dámské -  tyrkysové nebo růžové (XS, S, M, L, XL) 
Pánské - tyrkysové (S, M, L, XL, XXL) 
Dětské -  tyrkysové nebo růžové (122, 134, 146 a 158 cm) 
 
TABULKY VELIKOSTÍ budete mít na webu SportChallenge.cz  
při objednání nebo ZDE na našem webu. Materiál a další 
informace o tričku ZDE. 
Tyrkysové tričko bude mít černý potisk. 
Růžové tričko bude mít bílý potisk. 
Barva potisku NELZE zaměnit nebo zkombinovat. 
   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-spince/2023
https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-spince/2023
https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-spince/2023
https://beh.taboristespinka.cz/tricko/
https://online-textil.cz/tricko-panske-fantasy/tyrkysova
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U přihlášky na webu se vyplní: střih (pánský, dámský, dětský), 
velikost, barva (tyrkysová, růžová).  
Tričko bude vyrobeno a připraveno k vyzvednutí v den závodu, tj. 20. 
května 2023 po 9:00 v Tábořišti Špinka.  

 
Spuštění elektronických přihlášek je dne 25. února 2023 a ukončení el. 
přihlášek v sobotu 20. května 2023 v 9:00. 

 
Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací! 

 
Na SportChallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených  
do jednotlivých závodů a realizaci plateb. 

 
 

2) REGISTRACE NA MÍSTĚ  
Registrace na místě bude možná od 9:00 nejpozději však 30 min  
před startem tratě.  
PLATBA POUZE V HOTOVOSTI!  
Cena startovného je stejná jako při registraci ON-LINE viz výše. 

 

 
 
 

 

 

 
B) PODMÍNKY STARTU: 

 
Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Účast v závodu je na vlastní 
nebezpečí. Všichni závodníci běží v souladu s pravidly pro pozemní 
komunikace a řídí se pokyny organizátorů.  
 
Prohlídka:  Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník 
závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce. 

 
 
 
 

https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-spince/2023
https://www.sportchallenge.cz/cz/beh-na-spince/2023
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C) TRATĚ: 
 

600 m – Holky / Kluci do 10 let 
Trať vytvořená pro děti do 10 let. Společný start i cíl kategorií 
holky a kluci je před kioskem. Děti vybíhají jako jediné směrem  
k “Ocasu”.  

  
2 km – Holky / Kluci do 14,99 let 

Startují společně s ostatními účastníky tratě 2 km před kioskem.  
Běžec musí být mladší 15 let. Vybíhá se směr hráz.  

 
2 km – Ženy / Muži nad 15 let 

Startují společně (MUŽI, ŽENY) před kioskem.  
Běžec musí být starší 15 let. Vybíhá se směr hráz.  
 

2 km – Týmy 
Startují společně s ostatními účastníky tratě 2 km před kioskem.  
Bez omezení věku. Vybíhá se směr hráz.  

 
5 km – Ženy / Muži / Týmy 

Startují společně (MUŽI, ŽENY, TÝMY) s tratí 10 km před kioskem. 
Bez omezení věku. Vybíhá se směr hráz.  
 
Časy jsou započítávány do MPC seriálu závodu a to v kategorii 
Mizuno Primátor Cup Junioři. 

  
10 km – Ženy / Muži / Týmy 

Startují společně (MUŽI, ŽENY, TÝMY) s tratí 5 km před kioskem. 
Bez omezení věku. Vybíhá se směr hráz.  
 
Časy jsou započítávány do MPC seriálu závodu a to v kategorii 
Mizuno Primátor Cup Senioři. 

 
Jednotlivé trasy jsou k nahlédnutí na tomto odkazu TRASY. 
 
Informace ohledně místa startu / cíle a parkování – ZDE. 
 
Při větší účasti se bude parkovat dál a dál od místa startu. Dobrovolníci  
v reflexních vestách Vás budou směřovat k zaparkování na správné místo.  
 
V místě startu bude možnost PŘEVLÉKÁRNY i ŠATNY pro uložení svých věcí 
pod číslem na věšák s obsluhou (jako na plesech) a dozorem. 

https://beh.taboristespinka.cz/trasy/
https://beh.taboristespinka.cz/parkovani/
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D) KATEGORIE:  
 

Trať na 600 m pro děti má věkové omezení do 10 let a rozdělení na dvě 
kategorie a to HOLKY / KLUCI. 
 
Trať na 2 km má rozdělení na dvě věkové kategorie a to: 
  do 14,99 let (HOLKY / KLUCI) 
  nad 15 let včetně (ŽENY / MUŽI) 
Kategorie TÝMŮ na 2 km není věkově omezená. 
 
U tratí 5 km a 10 km jsou kategorie ŽENY / MUŽI / TÝMY  
bez omezení spodní a horní hranice věku. 

  
Tradiční součástí je kategorie TÝMŮ u tratí 2 km, 5 km a 10 km.  
 
Tým je tvořen minimálně ze 3 a více členů a mohou být i smíšené týmy 
(pohlaví). Čas všech členů je zprůměrován a výsledný průměrný čas je 
ČAS TÝMU, který se započítává do kategorie.  
 
Členové kategorie TÝM už dále nejsou započítáváni do kategorií MUŽI 
/  ŽENY v našem závodu na 2; 5 a 10 km.  
Jejich časy se ale nadále započítávají do Mizuno Primátor Cup 
kategorií viz zde. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.primatorcup.cz/pravidla/
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E) CENY: 
 
KATEGORIE MUŽI 10 km: 

1. místo - Kostka Koloběžka Tour Fun žluté barvy v hodnotě 6.990 Kč 
2. místo - věcné ceny od sponzorů 
3. místo - věcné ceny od sponzorů 

 
 
 
KATEGORIE ŽENY 10 km: 

1. místo - Kostka Koloběžka Tour Fun žluté barvy v hodnotě 6.990 Kč 
2. místo - věcné ceny od sponzorů 
3. místo - věcné ceny od sponzorů 

 
 
 
KATEGORIE MUŽI / ŽENY 5 km: 

1. místo - věcné ceny od sponzorů 
2. místo - věcné ceny od sponzorů 
3. místo - věcné ceny od sponzorů 

 
 
KATEGORIE MUŽI / ŽENY / KLUCI / HOLKY 2 km: 

1. místo - věcné ceny od sponzorů 
2. místo - věcné ceny od sponzorů 
3. místo - věcné ceny od sponzorů 

 
KATEGORIE KLUCI / HOLKY 600 m: 

1. místo - věcné ceny od sponzorů 
2. místo - věcné ceny od sponzorů 
3. místo - věcné ceny od sponzorů 

 
KATEGORIE TÝMY (min. 3 členové): 
  

10 km - dárkové poukazy na konzumaci od restaurace Divadlo 
Červený Kostelec 

1. místo - poukaz v hodnotě 1.500 Kč 
2. místo - poukaz v hodnotě 1.000 Kč 
3. místo - poukaz v hodnotě 500 Kč 

 

https://www.kostkakolobezky.cz/tour/876-2922-kolobezka-kostka-tour-fun-g5.html#/84-barva-zluta_reflexni
https://www.kostkakolobezky.cz/tour/876-2922-kolobezka-kostka-tour-fun-g5.html#/84-barva-zluta_reflexni
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5 km - dárkové poukazy na konzumaci od kiosku na pláži Špinka 
(Start a cíl) 

1. místo - poukaz v hodnotě 1.500 Kč 
2. místo - poukaz v hodnotě 1.000 Kč 
3. místo - poukaz v hodnotě 500 Kč 

2 km - dárkové poukazy na konzumaci od Balcberk Burgers v 
Náchodě 

1. místo - poukaz v hodnotě 1.000 Kč 
2. místo - poukaz v hodnotě 500 Kč 
3. místo - poukaz v hodnotě 300 Kč 

 
Startovní čísla zůstávají závodníkům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   F)   ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 

9.00  otevření registrací na místě a výdej čísel online 
přihlášeným 

 
10.15   závod na 600 m 
 
10.30   závod na 2 km  
 
11.00   závod na 5 a 10 km - start po doběhnutí trati 2 km 
 
12.00   VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A PŘEDÁNÍ CEN 
 
Během celého dopoledne bude k dispozici SKÁKACÍ HRAD pro děti a 
plno dalších zábav + doprovodný program - blíže upřesníme. 
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   G)   VÝSLEDKY BUDOU VYVĚŠENY NA 
STRÁNKÁCH: 
 

www.SportChallenge.cz 
 
www.BehNaSpince.cz 
 
www.PrimatorCup.cz 
 
 
 
 
 

 
 

   H)   TERMÍNY ZÁVODŮ SERIÁLU MIZUNO  
PRIMÁTOR CUP:  
 

2. 4.   Běh Babiččiným údolím – Ratibořice 
 

13. 5.  Montacké vlny – Náchod 
 

20. 5.   Charitativní běh na Špince pro NONU - Špinka 
 

11. 6.   Velichovská sedmička – Velichovky 
 
18. 6.   Běh pro dobrou věc - Tmavý Důl 
 
27. 8.   Běh Teplickými skalami – Teplice nad Metují 
 
16. 9.   Běh pro Hospic – Červená Kostelec 
 
30. 9.   Cena Metuje – Nové Město nad Metují 
 
21. 10.  Hronov – Náchod  
 
3. 11.   MIZUNO PRIMÁTOR CUP – výsledky 

http://www.sportchallenge.cz/
http://www.behnaspince.cz/
http://www.primatorcup.cz/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-04-02-beh-babiccinym-udolim/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-05-13-montacke-vlny/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-06-11-velichovska-sedmicka/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-06-18-beh-pro-dobrou-vec/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-08-27-beh-teplickymi-skalami/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-09-16-beh-pro-hospic/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-09-30-cena-metuje/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-10-21-beh-hronov-nachod-od-radnice-k-radnici-deti/
https://www.primatorcup.cz/zavody/2023-11-03-mizuno-primator-cup-2023-vysledky/
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