
 

  

  
 

 

 
 

   

Vážení ředitelé, učitelé, trenéři a běžci, 

 

srdečně vás zveme na jubilejní 20. ročník Juniorského maratonu. Semifinálové závody proběhnou ve 

třinácti českých a moravských městech od 5. do 27. dubna 2016. Vítězové semifinálových kol budou 

mít příležitost běžet  maratonskou trať  po boku elitních atletů v rámci Volkswagen Maratonu Praha dne 

8. května 2016. 

 

O závodě 

Juniorský maraton je největší běžecká akce pro studenty středních škol v ČR. Letos se koná jubilejní 

dvacátý ročník, který tradičně probíhá pod záštitou hejtmanů všech krajů, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a také Zastoupení Evropské komise v ČR. Juniorský 

maraton má atmosféru profesionálního běžeckého závodu, kde každý účastník obdrží tričko a startovní 

číslo, pitný režim a občerstvení je zajištěno. Zažijte nezapomenutelnou sportovní atmosféru a kromě 

skvělých zážitků si odnesete i věcné ceny od našich partnerů. Startovné je zcela zdarma. 

 

Registrujte svůj tým ještě dnes na našich internetových stránkách a zajistěte si tak místo na startovní 

čáře. Semifinálová kola Juniorského maratonu se rychle blíží, a proto neváhejte s registrací, úpravy ve 

složení týmu můžete provádět dodatečně. Studenti tak budou mít dostatek času, aby se na závod 

patřičně připravili. Navíc vás čeká zajímavý doprovodný program a soutěže o zajímavé ceny v rámci 

každého závodu. 

 

Juniorský maraton je nejenom pro studenty, ale zúčastnit se mohou i učitelé. Učitelé, přijďte podpořit 

svůj tým a sestavte vlastní učitelskou štafetu. Svoje týmy můžete kdykoliv registrovat. Učitelé se 

mohou těšit i na zajímavé bonusy v rámci věrnostního programu. 

 

Každým rokem se snažíme zlepšovat naši organizaci i kvalitu závodů. Proto jsme pro vás připravili 

několik novinek pro rok 2016. Jednou z nich je zavedení profesionální čipové časomíry kromě 

celorepublikového finále také do krajských semifinálových kol. Díky tomu bude možno ocenit 

individuální výkony běžců a běžkyň. 

 

Pro více informací můžete navštívit oficiální webové stránky nebo nás navštivte na našem Facebooku! 

 

   

 
 

Registraci lze provést dvěma způsoby. Učitel může tzv. v zastoupení registrovat celý tým – to 

znamená, že do přihlašovacího formuláře vyplní e-mail a datum narození každého studenta. Druhou 

možností registrace je, že si každý student vytvoří na našich internetových stránkách tzv. Runners ID, a 

poté při registraci stačí vložit pouze e-mail závodníka. Pokud si s registrací nevíte rady, může vám 

pomoci video s návodem, podle něhož celý postup snadno zvládnete. Také nás můžete kontaktovat na 

jmc@pim.cz nebo telefonicky na čísle 224 919 209. 

  

 
 

  

     
 

 
 

        

Pokud již nechcete dostávat novinky, 

prosíme, odhlaste se zde.  
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