
     
 
 
 
 
       
 

 

 

 
 
Dobrý den,  
 

moc nás těší, že vás oslovil náš celorepublikový projekt „Závody kočárků“.  
Věříme, že vám základní body níže pomohou organizaci této akce přiblížit, a vy se pak  

budete moci jednoduše rozhodnout, zda se přidáte k dalším nadšeným organizátorům po celé ČR.  
Termín 8. ročníku Závodů kočárků připadl na druhou dubnovou neděli – 14. 4. 2019.  

 

10 základních bodů k organizaci 
aneb „Co je dobré předem promyslet?“ 

 
 

1) Místo  
Prvním důležitým bodem je vyhledání místa, kde by se závody ve vašem městě mohly konat. Pokud budete 
závody pořádat např. v parku či na jiném veřejném místě, je NEZBYTNÉ oficiálně požádat vedení města  
o souhlas s využitím veřejného prostoru pomocí formuláře „Povolení města k užívání veřejného prostranství“ 
a dále podat „Oznámení o pořádání sportovní akce“. Jak, se dozvíte na webových stránkách každého z měst.  
 
 

2) Pomocný team 
Doporučujeme mít na organizaci závodů „několikero pomocných rukou“ – když už ne na přípravy před 
samotnými závody, tak jistě v den samotných závodů. Je dobré myslet na to, že v den závodů budete 
potřebovat team lidí, kteří své síly rozdělí mezi prezenci (vybírání startovného, předávání závodních čísel  
a dárkových registračních tašek, ad.), rozhodčí (alespoň 3 lidé), zapisovatelé, moderátor, zvukař, ad.  
 
 

3) Samotné závody 
Závody by měly probíhat na trase cca 100 kroků a měly by být dodrženy 3 hlavní kategorie:  
1) závod maminek, 2) závod tatínků, 3) závod rodin (tj. 2 členové rodiny se drží madla kočárku současně). 
Jako závodová trasa se nejlépe hodí asfaltová rovinka, čím širší, tím lepší. O průběhu samotných závodů  
si rozhodujete vy, tj. podle jakého klíče se postupuje (vítězí), jak přesně budou závody probíhat, to je zcela 
na vás = my vám jen poskytneme různé tipy a návrhy, konečné rozhodnutí je na vás.   

 
 

4) Doprovodný program 
Závody je možné obohatit dalšími různými variantami závodů – závody dětí na odrážedlech, závody kočárků 
pro děti, závody prarodičů, závody v maskách, aj. V uplynulých ročnících většina organizátorů také vedle 
samotných závodů obstarala další doprovodný program – ukázku Strolleringu, malování na obličej, různé 
dětské hry a soutěže, všemožná vystoupení, skákací hrady, ad.) 
 
 



     
 
 
 
 
       
 

 

 
 

 
 

5) Partneři a ceny 
Je dobré oslovit ve vašem okolí místní firmy či živnostníky, aby se stali vašimi partnery akce = na oplátku  
za své zviditelnění vám mohou poskytnout nejen finanční či hmotné dary (drobné či hodnotné),  
ale například i své služby (tisk letáčků, zajištění občerstvení na akci, ad.). To, jaké ceny připravíte pro své 
závodníky, je pouze na vás = je naprosto v pořádku, pokud závodníci na „stupních vítězů“ dostanou pouze 
diplom a medaili z perníku.  
 
 

6) Reprodukovaná hudba 
Budete-li mít během závodů puštěnou reprodukovanou hudbu, měli byste zažádat o povolení u OSA 
(Ochranný svaz autorský) a INTERGRAM, a poté následně zaplatit autorský poplatek. Vše se dozvíte  
na webových stránkách příslušných organizací. V případě, že vám na akci bude hrát DJ, anebo budete akci 
pořádat poblíž nějakého centra či restaurace, domluvte se s nimi, ti pravděpodobně tyto poplatky již hradí.  
 
 

7) Startovné 
Výši startovného za závody si určujete vy sami. Jen prosím myslete na to, že min. ½ výtěžku ze startovného 
my měla jít za dobročinnými účely – tj. měla by podpořit nějakého handicapovaného jedince, či nějakou 
vámi zvolenou neziskovou organizaci. Toto je hned vedle cíle „motivovat maminky k pravidelnému pohybu  
a sportu“ velmi důležitým bodem Závodů kočárků = pomoct tomu, kdo to potřebuje.  
 
 

8) WC a občerstvení 
Je vhodné, abyste s výběrem místa závodů mysleli také na to, zda je v jeho blízkosti WC a možnost 
zakoupení občerstvení. Pokud budete závody pořádat na místě, kde toto není, nezapomeňte závodníky  
na tuto skutečnost předem upozornit, vyvarujete se tak zbytečných stížností.  
 
 

9) Zdravotník 
V den konání akce musí být na místě dle zákona zdravotník, a to alespoň se základními zdravotnickými 
potřebami. Jedním z materiálů, které vám během organizace zasíláme, je „Bezpečnost při pořádání akcí“. 
V tomto dokumentu se dozvíte vše potřebné. 
 
 

10) Vaše pojetí a vaše zodpovědnost 
Vy, jako místní organizátor, přebíráte nad svými místními závody veškerou zodpovědnost. Jaké bude přesné 
pojetí vašich závodů, to bude jen a jen na vás:) - tj. akce může být komorního rázu, např. jen pro členy 
vašeho centra ad., anebo to můžete pojmout opravdu velkolepě, a na akci přivítat i televizní štáb! 


