
Tokyo Praha po svých, aneb nebuď Zagorka 

Propozice 

Místo startu:  Kasumigaokamachi, Shinjuku-ku, Tokyo 

Datum startu: 26. ledna 2021  - den, kdy naše vynikající československá atletka Jarmila Kratochvílová slaví                                                                        
70. narozeniny. 

Cíl: ohniště, Prales, Kbely 

Trasa: pěšky, dle Google Maps, 12 097 km 

Kategorie:   

• Šakalinka (dívka sportující v ŠAKALovi) 
• Šakalínek (chlapec sporující v ŠAKALovi) 
• Šakaláma (maminka šakalinky nebo šakalínka) 
• Šakaláta (táta šakalinky nebo šakalínka) 
• Šakalérka / Šakalenér (šakalí trenérka/trenér) 
• Šalík (Králík) 

Každý zástupce kategorie bojuje za svůj tým, jednotlivé údaje se sčítají v rámci kategorie. Současně se všechny 
ušlé/uběhnuté kilometry sčítají dohromady a všichni tak postupujeme jako jeden šakal. Pokud tedy vyrazí na výlet 
například Šakalinka s Šakalátou a ujdou 5 km, každý z nich získává pro svou kategorii 5 km a dohromady pro ŠAKALa 
10 km. Trenér hlásí své km vždy jako trenér, i když je rodič Šakalinky nebo Šakalíka. 

Jak: chůzí, během, na běžkách, počítá se každá cílená aktivita. Bloumáni po bytě, obchodním centru se podle 
mezinárodních atletických pravidel nepočítá mezi sportovní aktivitu, naopak cesta do/ze školy nebo práce pěšky 
namísto autem či autobusem se počítá a vítá. 

Měření: chytré hodinky, chytrý telefon, krokoměr, dle rozcestníku turistických tras, naklikáním v mapy.cz apod. 

Hlášení: v emailu obdržíte link na nahlašovací formulář. Je třeba vyplnit hned v den aktivity a za každého účastníka 
závodu zvlášť (pokud se půjdete ráno projít a večer proběhnout, vzdálenosti sečtěte a pošlete jedno číslo za osobu 
denně (více záznamů pro jednu osobu/den nebude započteno). Zaokrouhlujeme na celé km, takže pokud mám 11,4, 
udělám ještě jedno kolečko kolem domu, abych měl 11,6 a mohl si napsat 12. 
 
Vždy uvádíte členské číslo dítěte (variabilní symbol) a vztah (samozřejmě kladný) k ŠAKALovi. 
Každé ráno budou zdolané km aktualizovány v tabulce a my tak krásně uvidíme, jak si která kategorie vede a která by 
měla přidat. Zdolané kilometry budou průběžně zveřejňovány na našich stránkách pod záložkou „Jsme akční“. 
 
Ukončení závodu: závod končí dosažením potřebné vzdálenosti 12 097 km. 

Vyhlášení výsledků: pokud situace dovolí, zažehneme v Pralese náš vlastní oheň a vyhlásíme a oceníme nejlepší 
atlety/atletky v jednotlivých kategoriích i celkově, a to jak v počtu zdolaných kilometrů, tak i v četnosti sportování 
(posílejte proto prosím vaše údaje pravidelně). 

Fair play: věříme v poctivé zadávání vašich výsledků, přesto čísla nad 100 km denně a osobu budeme mazat.  

Dokumentace: uvítáme fota i videa z vašeho snažení, zveřejníme je pak ve fotogalerii na stránce závodu. 

Dotazy: pište na info@sakalkbely.cz 

ジャッカルは最高です 

Jakkaru wa saikōdesu 

mailto:info@sakalkbely.cz

