
Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou, z. s. 
pořádá 

Rok oslav 
70. ročníku Běhu Kolem Tří rybníků (1951 – 2023), 
nejstaršího přespolního běhu v západních Čechách 

 

 

Datum a místo:  Sobota 1. dubna 2023 v Bečově nad Teplou 

Prezence a zázemí: Bečovská botanická zahrada. Prezence u bufetu od 

9:00 do 10:30 hodin. Odtud v 10:45 hod. společný přesun na místo startu 

(cca 500 m). Velké parkoviště bude bezplatně k dispozici naproti restauraci 

Stará pošta – cca 50 m od místa startu   

Start:  V 11:00 hod. na začátku ulice Na Zelené (u železničního chráněného 

přejezdu v Bečově nad Teplou, blízko vlakového nádraží) 

Cíl:       U rybníka v Bečovské botanické zahradě (v místě prezence)   

Startovné:   100,-Kč  
Přihlášky:  Nejpozději při prezenci, lze též podat nejpozději do 30.3.2023 

elektronicky na e-mail: pspak@centrum.cz 
Kontakt:    Pavel Špak, tel. 725 005 855, Vladimír Dicá, tel. 602 496 901 
Kategorie:   Ženy do 34 let, Ženy 35 let a více   
                      Muži do 39 let, Muži 40 – 49 let, Muži nad 50 let a více 
Ceny:    Medaile pro první tři v každé kategorii. 
Trasa závodu:  Závod povede převážně po lesních a polních cestách 
s několika přeběhy po asfaltové silnici (celkem cca 2,5 km). Začíná se 
prudkým výběhem cca 2 km a pak se opakují sběhy a další horské výběhy. 
Občerstvovací stanice s vodou bude na 7. a 13. km. Na 13. km se přebíhají 
2 železniční přejezdy (1 chráněný a 1 nechráněný).  
Upozornění: Startují účastníci starší 18 let, a to každý na své vlastní 
nebezpečí. Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav, tj. dostatečnou 
zdravotní schopnost pro absolvování běžeckého horského půlmaratonu. 
Na úsecích silnic se poběží za neomezeného dopravního provozu a je proto 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu.  
Pozn.: Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p., Město Bečov 
nad Teplou a další vlastníci pozemků na trase závodu. 
Po skončení závodu mohou účastníci zůstat na odpolední akci v zahradě 
„Vítání jara“. Půlmaraton se koná s odkazem na přípravy 70. ročníku Běhu 
Kolem Tří rybníků, který se uskuteční 17. září 2023. 
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