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Propozice k 14. Běhu Via Carolina 

Praha - Norimberk dne 11.-12. července 2020 
 

 
  

Akce Běh Via Carolina (VCR) se koná jako týmový a etapový běh mezi 

partnerskými městy Praha a Norimberk. 

Pořadatel ViaCarolinaRunning e.V. 

Am Stadtpark 15a 

90409 Nürnberg 

Tel.: +49 (0)911 92339014 (něm.) 

 +420 606 289 255 (čes.) 

Mail: info@viacarolinarunning.eu 

Internet:  www.viacarolinarunning.eu 

Místo a termín Start:  11. července 2020 12:00 hod. Praha, Staroměstská radnice 

Cíl:  12. července 2020 20:30 hod. Norimberk, Hauptmarkt, Krásná  

   kašna 

Trasa a průběh • Celkem cca 324 km za 32,5 hodiny, rozděleno do 31 měřených etap po 

cca 10 km, plus krátký skupinový běh na startu v Praze (4,4 km) a do cíle 

v Norimberku (2 km). 

• Jeden běžec za tým startuje v pevně určený čas (zpravidla v celou hodinu) 

vždy na dalším etapovém stanovišti. 

• Etapová stanoviště (start/cíl) jsou označena žlutým sprejem s textem 

„VCR + číslo etapy“. 

• Trasu a plán etap s detailním popisem najdete na webové stránce. 

• Každý tým by se měl (podle schopností a výkonnosti členů) sestávat ze 

zhruba 10-20 běžců a kapitána. Jako hrubá orientace pro jednotlivé etapy 

se počítá s průměrným tempem 10 km za 60 minut. 

• Kapitán je zodpovědný za koordinaci a organizaci svého týmu. Kapitán je 

hlavní kontaktní osoba pro organizační tým. 
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Startovné Při přihlášení a zaplacení do: 

• 31.01.2020:  400,00 EUR 

• 30.06.2020:  450,00 EUR 

Tyto ceny jsou za tým, bez ohledu na počet členů týmu, včetně měření 

času, občerstvení pro běžce v cíli etapy a medailí. 

Ocenění • Nejrychlejší tým (po součtu časů všech 31 etap) 

• Nejlepší týmový duch (vyhodnotí organizační tým) 

• Nejvíce etap (běžec s největším počtem uběhnutých etap) 

• Cena poroty (vyhodnotí organizační tým) 

Přihlášky Registrace probíhá na webové stránce ve dvou krocích: 

1)  Registrace týmu: Kapitán registruje svůj tým. 

2)  Registrace běžců: Po registraci týmu bude kapitánovi emailem zaslán 

kód, se kterým se jeho běžci jednotlivě registrují. 

Upozornění: 

• Registrace týmu je závazná a měla by proběhnout brzo. Registrace běžců 

může proběhnout později, protože v době přihlášení často ještě není 

sestaven celý tým. 

• Dotazy k přihláškám zasílejte na anmeldung@viacarolina.eu  

• Samotní běžci bez týmu se přihlašte také na anmeldung@viacarolina.eu 

Základní 

ustanovení 

Přihlášením účastník akceptuje následující pravidla a podmínky: 

• Tyto propozice 

• Všeobecné podmínky pro týmy a účastníky 

• Informace komunikované před a během akce, včetně případných změn 

Dodržení těchto pravidel a podmínek je předpokladem pro účast na této 

akci. 
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