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V Benešově, 18. 4. 2022 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

v rámci projektu a akce TRIATLON KONOPIŠTĚ připravujeme několik doprovodných 

aktivit. Jednou z nich je běžecká výzva „BJEŽ kilák“, která je určena především pro 

studenty a školy. Přidat se mohou i dospělí.  

Při propagaci výzvy se zapojila Asociace školní sportovních klubů z okresu Benešov. 

 

Jak to bude probíhat: 

Do konce června je možné si změřit čas na 1 km a nahlásit přes on-line registraci na 

www.sport-reg.cz . Tuto aktivitu najdete na stránce AKCE u termínu 30.6. a názvu akce BJEŽ 

KILÁK. Ideálně zvolit jednorázovou registraci  

https://sport-reg.cz/jednorazova-registrace?zavod=886 

 

Kde měřit: 

Kilometr je ideální si změřit na atletické dráze, ale musíte využít časy, kdy tam neprobíhají 

oddílové tréninky. Čas si lze 2x zlepšit. Příp. zlepšení musíte poslat na  

info@triatlon-konopiste.cz . 

 

Ceny: 

Budou se losovat ze všech účastníků. Nejde tady o medaile za pořadí, ale především se 

hecnout a zkusit naplno běžet jeden kilometr. Navíc se můžete poměřit na relativně krátké 

trati nejen se svými kamarády, ale třeba i se špičkovým sportovcem.  

Na 10 vylosovaných běžců čekají čelenky od českého výrobce Bjež Original s.r.o.. 

https://www.bjez.cz/celenky_k74/celenky-drop_k88/ 

 

Další bonusy pro školy: 

 Za každých 30 přihlášených studentů získává škola volné startovné na triatlon 

pro studenta do „PINKO Konopišťské JUNIORKY“/závody dětí od 8 do 15 let/ do 

on-line registrace. Musí se využít do 5.7. 

 Zároveň škola za každých 30 přihlášených studentů získává volné startovné do 

závodu „Konopišťský MINIŽELEZŇÁK“ do on-line registrace /nelze uplatnit už 

v den akce/. Tady je to omezeno na 10 volných startovných pro ty, co nahlásí 

nejrychleji své studenty. Tento bonus by měl být určen především pro učitele, který 

řeší tuto aktivitu se svými studenty. Záleží pak na škole, pro koho využije.   

 

Loni se zapojilo víc jak 400 běžců. Věříme, že letos bude účast jistě vyšší, protože současná 

doba už není tolik omezena proticovidovými opatřeními. 

 

Na Vaši účast se těší organizátoři akce TRIATLON KONOPIŠTĚ a AŠSK. 
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