
Barchan Race 

Barchan Race, extrémní běžecký překážkový závod, konající se v prostorách bývalého muničního 

skladu v Jemnici a jeho okolí. Trasa je vedena náročným členitým terénem. Nechybí obtížné překážky, 

voda, bláto, ostrá stoupání i klesání. Otestujte svou vytrvalost, sílu a odhodlání.  

Datum: 26. dubna 2020 

Místo konání: areál bývalého muničního skladu v Jemnici, okr. Třebíč, kraj Vysočina 

Trasy: 

 5+ km, 20+ překážek, trasa vede přírodním terénem zámeckého parku s využitím zpevněných 

cest  

 1+ km, 8+ překážek, trasa vede přírodním terénem zámeckého parku s využitím zpevněných 

cest 

 500+ m, 5+ překážek, trasa vede přírodním terénem zámeckého parku s využitím zpevněných 

cest 

Tasy vedou městským lesem. Je zde zakázáno jakékoliv znečišťování a odhazování odpadků. 

Děkujeme, že respektujete přírodu. 

Kategorie: 

 Děti – rok narození 2011-2015, trasa 500+ m, 5+ překážek 

 Junioři – rok narození 2005-2010, trasa 1+ km, 8+ překážek 

 Muži I. - rok narození 1981-2004, trasa 5+ km, 20+ překážek 

 Muži II. - rok narození 1980 a starší, trasa 5+ km, 20+ překážek 

 Ženy I. - rok narození 1981-2004, trasa 5+ km, 20+ překážek 

 Ženy II. - rok narození 1980 a starší, trasa 5+ km, 20+ překážek 

 Páry – muž + žena, rok narození 2004 a starší, trasa 5+ km, 20+ překážek 

Startovné: 

 Ročník 2010 a starší - zaplacení v den závodu 300,- Kč / při online registraci 200,- Kč (v ceně je 

občerstvení, tričko, medaile a doprovodný program) 

 Ročník 2011-2015 – zaplacení v den závodu 100,- Kč / při online registraci 50,- Kč (v ceně je 

občerstvení, medaile, dárek od pořadatele a doprovodný program) 

 Páry (muž + žena) - zaplacení v den závodu 600,- Kč / při online registraci 400,- Kč (v ceně je 

2x občerstvení, 2x tričko, 2x medaile a doprovodný program) 

Registrace: 

Registrovat se můžete online od 10. 2. 2020 do 22. 4. 2020 

Změna v registraci je možná nejpozději do 22. 4. 2020 

V den závodu od 8.00, min. 30 minut před startem posledního účastníka Vaší kategorie. 



Časový program: 

8.00 - začátek akce a registrací. 

10.00 - start závodu (časy budou upřesněny před závodem)  

Účastníci závodu jsou povinni běžet v daný čas, který jim byl organizátorem přidělen – informace 

bude zveřejněna nejpozději dva dny před závodem. 

Registrace pro předem přihlášené závodníky končí 30 minut před startem kategorie. 

Čipové měření: 

Prosíme, dbejte pokynů na správné připevnění čipu. V případě nenastoupení k závodu, či při 

nedokončení závodu čip vždy odevzdejte pořadateli. V případě ztráty čipu taktéž vždy informujte 

pořadatele. Čip zůstává ve vlastnictví společnosti a je Vám prostřednictvím pořadatele pro závod 

pouze zapůjčen. Prosíme o jeho řádné vrácení po ukončení závodu i v případě nedokončení závodu. 

Hodnota čipu je 500,- Kč. 

Příjezd a parkování: 

Start závodu je v prostorách zámeckého parku v Jemnici, organizace parkování bude upřesněna před 

závodem. 

Doprovodný program 

 soutěže a dovádění s Milanem Řezníčkem, moderátorem Hitrádia Vysočina 

 skákací hrad pro děti 

 malování na obličej 

 malování keramiky 

 občerstvení (jídlo, pití) 

 

HLAVNÍ ZÁVOD 

kategorie: muži a ženy / délka 5+ km, obtížnost 20+ překážek  

Muži a ženy, rok narození 2004 a starší 

Trasa závodu v délce 5+ km je vedena přírodním terénem zámeckého parku s využitím zpevněných 

cest.  Na trase potkáte 20+ překážek, které prověří vaši obratnost, fyzickou zdatnost, sílu i vytrvalost.  

Za nesplnění vybraných překážek bude následovat určený handicap. 

Každý účastník obdrží, po proběhnutí cílem, účastnickou medaili a tričko. Závodník bude vybaven 

startovním číslem a čipem pro přesné měření výsledného času. Na trase budou připraveny 

občerstvovací stanice, nápoj a ovoce budou na závodníky čekat i v cíli. 

V kategorii jednotlivců vyhodnotíme a odměníme tři nejrychlejší ženy a muže v obou kategoriích. 



 

 

ZÁVOD PRO SMÍŠENÉ PÁRY 

kategorie: muž + žena / délka 5+ km, obtížnost 20+ překážek  

Muž + žena, rok narození 2004 a starší 

Tato kategorie je vhodná pro ty, kteří do toho nechtějí jít sami. 

Trasa závodu v délce 5+ km je vedena přírodním terénem zámeckého parku s využitím zpevněných 

cest.  Na trase potkáte 20+ překážek, které prověří vaši obratnost, fyzickou zdatnost, sílu i vytrvalost.  

Za nesplnění vybraných překážek bude následovat určený handicap. 

Každý účastník obdrží, po proběhnutí cílem, účastnickou medaili a tričko. Závodník bude vybaven 

startovním číslem a čipem pro přesné měření výsledného času. Na trase budou připraveny 

občerstvovací stanice, nápoj a ovoce budou na závodníky čekat i v cíli. 

Časoměrný čip ponese buď muž nebo žena – do cíle musí doběhnout společně 

V kategorii párů vyhlásíme a odměníme tři nejrychlejší dvojice.  

 

ZÁVOD JUNIORŮ 

kategorie: junioři / délka 1+ km / obtížnost 8+ překážek 

Junioři, rok narození 2005 - 2010 

Trasa závodu je vedena zámeckým parkem.  

Juniorská trasa bude zahrnovat i překážky s penalizací při jejich nesplnění (dle určeného handicapu). 

Každý účastník obdrží, po proběhnutí cílem, účastnickou medaili a tričko. Závodník bude vybaven 

startovním číslem a čipem pro přesné měření výsledného času. Na trase bude připravena 

občerstvovací stanice, nápoj a ovoce budou na závodníky čekat i v cíli. 

V kategorii juniorů vyhodnotíme a odměníme tři nejrychlejší. 

 

ZÁVOD DĚTÍ 

kategorie: děti / délka 500+ m / obtížnost 5+ překážek 

Děti, rok narození 2011 - 2015 

Trasa závodu je vedena zámeckým parkem.  



Trasa pro děti nebude zahrnovat žádné překážky s penalizací při jejich nesplnění. 

Každý dětský účastník obdrží, po proběhnutí cílem, účastnickou medaili a dárek od pořadatele. 

Závodník bude vybaven startovním číslem a čipem pro přesné měření výsledného času. Na trase 

bude připravena občerstvovací stanice, nápoj a ovoce budou na závodníky čekat i v cíli. 

V kategorii dětí vyhodnotíme a odměníme tři nejrychlejší. 


