
 
 

 
 

ATLETICKÝ ODDÍL 
 

pořádá 
 

pod záštitou starosty města Mělník  
MVDr. Ctirada Mikeše 

 

dne 23. září 2020 
 

BĚHOSK 2020 
 

6. ročník 
Memoriálu Augustina Rebce  

 
v atletickém trojboji 

(běh na 100 m - hod břemenem - skok do dálky) 
 
 
Augustin Rebec (30.7.1905 – 24.10.1942)  

Náčelník tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, všestranný sportovec a cvičitel.  V 
době nacistické okupace po násilném rozpuštění Sokola se v roce 1941 společně s 
dalšími členy Sokola prostřednictvím Václava Nováka napojil na odbojovou skupinu 
"Jindra". Tato skupina spolupracovala s parašutisty, kteří připravovali atentát na 
říšského protektora Reinharda Heydricha. Po provedení atentátu dne 27. května 
1942 byl v období následné represe v červenci 1942 spolu s dalšími mělnickými 
občany a členy Sokola zatčen.  
Stanný soud v Praze ho za podporu útočníků, společně s dalšími sedmi členy 
mělnického Sokola, odsoudil k trestu smrti. Poprava celkem 252 osob zapojených 
do atentátu byla vykonána v koncentračním táboře v Mauthausenu 24. října 1942. 
Tehdy zde z mělnických Sokolů kromě Augustina Rebce zahynuli také Božena 
Rebcová, Ferdinand Černický, Miloslav Černický, Marie Černická, Václav Mareček, 
Marie Marečková a Libuše Marečková.  
Augustin Rebec byl oceněn zlatým řádem města Mělníka jako symbolický 
představitel všech mělnických obětí heydrichiády.  

 
  
      
     Akce se koná  
          s finanční  
       spoluúčastí 
těchto partnerů:  



 
 
Propozice závodů  
 Memoriál Augustina Rebce je závod typu rychlostně-silového atletického trojboje s disciplínami: 

 Běh na 100 metrů, resp. 50 metrů 
 Hod břemenem (3 pokusy) 
 Skok do dálky (3 pokusy) 

 Soutěž je vypsána pro následujících deset kategorií: 
 mladší žákyně II, mladší žáci II - ročníky narození 2011 až 2013 
 mladší žákyně I, mladší žáci I - ročníky narození 2009 až 2010  
 žákyně, žáci - ročníky narození 2005 až 2008 
 mladší ženy, mladší muži - ročníky narození 1999 až 2004 
 ženy, muži - ročník narození 1998 a starší 

 Výsledky z jednotlivých disciplín budou bodově ohodnoceny a konečné umístění bude dáno součtem 
získaných bodů.   

 Závody se konají (za každého počasí) na ploše víceúčelového hřiště TJ SOKOL na Mělníce (atletická 
dráha a prostor skoku do dálky s povrchem Spurtan - tretry povoleny).  

 Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu podle počtu startujících a průběhu soutěže. 
 Kategorie jsou vyhodnocovány dle speciálního věkového klíče (viz vypsané kategorie).   
 Podle počtu startujících může dojít ke sloučení kategorií (vyhodnocení zvlášť). 
 První tři závodníci v každé z kategorií obdrží pohár, diplom a medaili. 
 Přihlášky, startovné a další ustanovení: 

 Vstupné pro diváky: Dobrovolné. 
 Placení startovného:  

Přihlášky předem - zdarma. V den závodu: žactvo - 20 Kč, ostatní 50,- Kč. 
 Přihlášky se přijímají do 22. září 2020 a to: 

formou e-mailu na adresu: info@sokol-melnik.cz (po obdržení přihlášky Vám bude posláno 
potvrzení o přijetí - pokud ho neobdržíte, volejte prosím na níže uvedený telefon) 

nebo telefonicky na číslo: 775 222 794 
 

Organizační zabezpečení: 
 

Ředitel závodu: Bc. Bohuslav Bubník 

Hlavní rozhodčí: Ondřej Čerepušťák 

Hlavní startér: Ing. Jan Konop 

Technické zabezpečení: členové Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce 

 

ČASOVÝ   PROGRAM   ATLETICKÉHO   TROJBOJE - středa 23. září 2020 
 

BĚHOSK 2020 Memoriál Augustina Rebce 
(na víceúčelovém hřišti pod Tyršovým domem) 

 

15:00 - 16:00 prezentace  
 

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ starostou Mělníka MVDr. C. Mikešem 
 

čas kategorie disciplína  
16:05 mladší žákyně II a I + mladší žáci II a I   běh na 50 m  

16:15 žákyně + žáci   běh na 100 m  

16:30 mladší ženy + ženy   běh na 100 m 

16:35 mladší žákyně II a I + mladší žáci II a I skok do dálky z místa  

16:40 mladší muži + muži běh na 100 m 

16:45 žákyně + žáci   skok do dálky  

16:55 mladší muži + muži hod břemenem 

17:05 mladší žákyně II a I + mladší žáci II a I   hod medicinbalem (1 kg) 

17:15 mladší ženy + ženy   skok do dálky 

17:20 žákyně + žáci   hod břemenem  

17:30 mladší muži + muži skok do dálky 

17:35 mladší ženy + ženy   hod břemenem 
 

18:00 Vyhlášení výsledků  
 

18:15 UKONČENÍ ZÁVODŮ 


