
JAK SE STÁT POŘADATELEM 
T-MOBILE OLYMPIJSKÉHO BĚHU 2023? 



• V roce 2023 budeme Olympijský den slavit ve středu 21. 6.
• Společně rozhýbeme dospělé i děti po celé ČR.
• I díky vám můžeme šířit myšlenky olympijského hnutí, hodnoty fair-play, hrdost a radost z pohybu k tisícům běžců a propojit

sportovce s fanoušky.
• Následujeme Mezinárodní olympijský výbor a společně budujeme myšlenku udržitelnosti sportovních akcí – více ekologických

materiálů, opakované využití materiálů, recyklace,…
• Každý, kdo se zapojí, podporuje Českou olympijskou nadaci.
• Můžete dát příležitost komukoliv překonat sám sebe a motivovat ostatní.
• T-Mobile Olympijský běh je již několik let největší běžecká akce v ČR.

PROČ BÝT SOUČÁSTÍ OLYMPIJSKÉHO DNE?



• TERMÍN: středa 21. 6. 2023, start hlavního závodu: 18:00
• Přihlášku k pořádání je možné odeslat nejpozději do 29. 1. 2023, nebo do naplnění kapacity 90 

závodů.

• Podepsanou smlouvu je potřeba odeslat nejpozději do 29. 1. 2023.

• Běžci se přihlašují přes registrační systém od 1. 2. – 11. 6. do půlnoci, nebo do naplnění kapacity.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ROK 2023



• 72 500 běžců celkem

• 10 000 dospělých běžců na max. 90 odpoledních závodech

• POZOR! Rozlišujeme kapacitu závodu (stanovujete si vy) a celkovou kapacitu běžců (= 9 000 běžců na všech závodech po 
celé ČR – ta může být vyčerpána, i když vaše kapacita ještě není naplněna). Právě proto je důležité nenechat propagaci
závodu na poslední chvíli.

• 3 500 dětí v odpoledních závodech

• 60 000 dětí ze škol

• 650 000 Kč na Českou olympijskou nadaci

• Komunikace myšlenky Olympijského dne a olympismu, propagace olympijské hodnoty fair play

• Důraz na ekologii a udržitelnost sportovní akce

CÍLE PRO ROK 2023



1. Trasu pro dospělé:

• Jak bude dlouhá? 1 nebo 2 trasy pro dospělé?

2. Chcete mít i závody pro děti? 

• Trasy pro děti jsou do věku 15-ti let. Kolik tras a jak dlouhé? 

3. Kde bude zázemí, prostor startu a cíle?

4. Co všechno bude v zázemí?

• WC, šatna, úschovna, sprchy, atd.

5. Kdo bude kontaktní osobou pro komunikaci s ČOV?

• Případně kdo bude její zástupce?

7. Kdo bude spravovat FB událost?

8. Mohou na trase pro dospělé startovat také děti?

• Děti mladší 15-ti let?

• Děti 15-18 let?

9. Chcete si stanovit kapacitu běžců pro váš závod?

10. Jaký bude časový harmonogram odpoledne

ve vaší lokalitě?

CO JE POTŘEBA PROMYSLET, NEŽ SE PŘIHLÁSÍTE?



CO ZÍSKÁTE OD NÁS?
• Odměnu 80 Kč za každého běžce na dospělé trase. Pokud máte 

více než 150 běžců, za každého dalšího odměna 90 Kč

• Kartu závodu na www.olympijskybeh.cz (neřešíte registraci
běžců online, o ty se postaráme my skrze webové stránky)

• Celorepublikovou komunikaci a propagaci TOB 

• Propagační materiály do vaší lokality – plakáty + jejich
elektronickou verzi

• 10 ks pořadatelských triček

• Pitný režim pro všechny běžce (0,5 l láhev pro běžce)

• Startovní balíčky pro běžce

• Dárky od partnerů

• Startovní číslo

• Objednaná trička pro běžce

• Banner akce

• Startovní a cílová páska

• Tisková data k cedulkám na značení závodu

• Ceny a medaile pro 1. tři muže a ženy na 1 dospělé trase

• Ceny a medaile pro 1. tři chlapce a dívky na 1 dětské trase

• Desatero úspěšného závodu

• FB událost

• PŘED ZÁVODEM
• Distribuce zaslaného materiálu (plakátů)

• Zajistit potřebná povolení k trase závodu, případně dalších
záborů

• Nahlášení akce místnímu IZS

• Spravování FB události

• Propagace závodu ve vašem regionu

• Převzetí/Vyzvednutí materiálu k závodu

• Zajištění organizačního týmu

• V DEN ZÁVODU
• Vymezení, vyznačení a zabezpečení trasy závodu

• Umístění banneru akce

• Organizace a výdej startovních balíčků a triček

• Použití startovní a cílové pásky

• Zabezpečení občerstvovací stanice se zaslanou vodou

• Vyhlášení výsledků a předání zaslaných cen

• V PRŮBĚHU POŘÁDÁNÍ JE POTŘEBA DODRŽET 
MARKETINGOVÁ PRAVIDLA, EXKLUZIVITU PARTNERŮ A 
OCHRANU OLYMPIJSKÉ SYMBOLIKY

• PO ZÁVODĚ
• Nahrání výsledků

• Zaslání fotodokumentace

CO JE NA VÁS JAKO POŘADATELI?

http://www.olympijskybeh.cz/


DŮLEŽITÉ TERMÍNY

6. 10. 2022 Spuštění přihlášek k pořádání závodu pro pořadatele TOB 2022

1. 11. 2022 Spuštění přihlášek k pořádání závodu pro nové pořadatele

29. 1. 2023 Nejzazší termín pro přihlášení k pořádání závodu a podepsání smlouvy

(nebo do naplnění kapacity 90 závodů)

1. 2. 2023 Spuštění online registrací běžců

12. 6. 2022          Ukončení online registrací o půlnoci (pokud nebude kapacita naplněna dříve)

15. – 16. 6. 2023 Vyzvednutí/odeslání materiálu pro závod

od 15. 6. 2023 Rozesílání startovních listin

21. 6. 2023 ZÁVOD

do 23. 6. 2023 Nahrání výsledků a zaslání fotek



PROČ UKONČUJEME REGISTRACE TAK BRZY?

Pondělí 12. 6. 2023

O půlnoci z neděle na pondělí ukončujeme registrace a stahujeme informace z webu, do 14 hodin už musíme doručit do skladu první
podklady pro kompletaci zásilek (včetně přesných počtů). Sklad začíná připravovat první balíky.

Úterý 13. 6. 2023

Sklad kompletuje balíky pro všech 90 lokalit, v tuto chvíli už nelze nic změnit (ani počty běžců).

Středa 14. 6. 2023 a čtvrtek 15. 6. 2023

Odjíždí připravené balíky do jednotlivých lokalit – sklad je předává se štítky do přepravy společnosti UPS.

Čtvrtek 15. 6. 2023 a pátek 16. 6. 2023

Do lokalit jsou doručovány všechny potřebné materiály k závodu a vy tak máte možnost si přes víkend zkontrolovat, zda vám přišel
všechen materiál. Pokud toto přes víkend zkontrolujete, máme možnost ještě na začátku týdne zareagovat a pokusit se ještě vše 
vyřešit do středečního závodu.

VÝŠE NASTAVENÉ PROCESY NENÍ MOŽNÉ PŘI MNOŽSTVÍ 90 LOKALIT URYCHLIT, ANI ZKRÁTIT.



PROPAGACE ZÁVODU V LOKALITÁCH

• Plakáty – na nástěnkách, ve školách, v klubech

• Facebooková událost

• Facebookové skupiny – „Běháme v Litoměřicích“, “Akce v Benešově“, atp.

• Vzájemná propagace – s místní organizací či sportovním klubem/areálem

• Spolupráce s městem – měsíčníky, rozhlas, web

• Spolupráce s místními osobnostmi



Český olympijský výbor a ani pořadatel není oprávněn používat logo s olympijskými kruhy. Český olympijský výbor je oprávněn
použít logo Olympijského dne.

Pořadatel pro své účely může použít pouze logo T-Mobile Olympijský běh, je však nutné materiál s použitým logem schválit s ČOV.

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ -
LOGO



Pořadatel smí na svém závodě prezentovat propagačními materiály (bannery, beachflagy, stánky, …) pořádajících municipalit, 
sportovních klubů, oddílů, tělovýchovných jednot.

Tyto propagační materiály nesmí obsahovat prezentaci komerčních partnerů.

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ –
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY



Pořadatel nesmí použít pro účely organizace běhu stany s potiskem jiných partnerů, než partnerů a dodavatelů T-Mobile 
olympijského běhu, Českého olympijského výboru a Mezinárodního olympijského výboru.

Pořadatel může využít stanů bez potisku, popř. se zakrytím potisku.

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ -
PARTNEŘI



Pořadatel je oprávněn zajistit občerstvení pro závodníky, pokud tyto společnosti nejsou v konfliktu s partnery a dodavateli T-
Mobile Olympijského běhu, Českého olympijského výboru a Mezinárodního olympijského výboru. Jedná se o partnery: 
Pilsner Urquell, Natura, Coca-cola.

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ -
OBČERSTVENÍ



Pořadatel je oprávněn zajistit věcné ceny pro vítěze a účastníky formou poskytnutí dárků od společností, pokud tyto
společnosti nejsou v konfliktu s partnery T-Mobile olympijského běhu, Českého olympijského výboru a Mezinárodního
olympijského výboru. 

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ -
CENY



Pořadatel na místě pouze vydává startovní balíčky online registrovaným účastníkům. Registrace běžců na místě je zakázána. 
Pokud tyto podmínky nebude respektovat, připadne jeho odměna za pořádání závodu České olympijské nadaci.

PODMÍNKY POŘADATELSTVÍ -
REGISTRACE



Aktuální seznam partnerů Mezinárodní a Českého olympijského výboru a T-Mobile Olympijského běhu, které je nutné respektovat, 
najdete na odkazech níže:

https://www.olympic.org/sponsors

https://www.olympijskytym.cz/partneri

http://www.olympijskybeh.cz/

PARTNEŘI

https://www.olympic.org/sponsors
https://www.olympijskytym.cz/partneri
http://www.olympijskybeh.cz/


DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ODKAZY

• Web TOB: www.olympijskybeh.cz

• Odkaz na přihlášku je ZDE.

• Kontakt: Eva Rybáková

• chciporadat@olympic.cz

• 731 154 414

• FB TOB: https://www.facebook.com/olympijskybeh22

http://www.olympijskybeh.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7emajQaZCPOss4N1ePur6Gv-0tfbtWvkh2eSbTyq4Cg5Lig/viewform?usp=sf_link
mailto:chciporadat@olympic.cz
https://www.facebook.com/olympijskybeh22


TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!


