
Náměšťská desítka (10,0 km) 
14. ročník 

zařazený jako 3. závod Hanáckého běžeckého poháru 2018 a jako 12. závod Velké ceny vytrvalců 

Olomouckého kraje 2018 
Na uspořádání závodu se finančně podílí Statutární město Olomouc 

Datum konání: Pátek 30 března 2018 
Místo prezentace: Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc 

49.6034156°N, 17.0618694°E 
Místo startu a cíle: Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc 

49.6034156°N, 17.0618694°E 

Pořadatel: SK RELAX Olomouc, z. s. 
Činovníci závodu: Ředitel závodu:  Karel Pikal 
 Technický delegát: bude delegován 
  Hlavní rozhodčí: bude delegován 
Kategorie: M18 - muži do 39 let (ročník narození 1979 a mladší) 

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1969 - 1979) 

M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1959 - 1968) 

M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1949 - 1958) 
M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1948 a starší) 

Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1979 a mladší) 
Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1969 - 1978) 
Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1968 a starší) 

KB - kondiční běh bez rozdílu věku 
Šatny: V místě závodní kanceláře 
Časový program: 13:00 - 

13:45 

Prezentace 

 13:55 Rozprava 

 14:00 Start (všechny kategorie) 

 15:15 Doběhnutí posledního závodníka do cíle 

 16:00 Vyhlášení výsledků 

Startovné: 150,- Kč - základní startovné 

 100,- Kč - po předložení čipové karty (čipovou kartu je možné objednat 

na adrese karel.pikal@seznam.cz , poplatek za vyřízení je 

30,- Kč) 

 50,- Kč - kondiční běh 

Popis trati: Obrátková trať s převýšením cca 100 m. Po startu se běží 1 okruh o 

délce cca 700 m, poté je trať vedena do Cakova (zde 1200 m 

obrátkový okruh) a zpět. Povrch asfalt (95%), polní cesta (5%). 
Občerstvení: V cíli čaj 
Stravování účastníků: Bude (podle počasí) 

Finanční prémie: Absolutní pořadí 

muži:  

1. místo 
2. místo 
3. místo 

300,- Kč 
200,- Kč 
100,- Kč 

 

 Absolutní pořadí 

ženy:  

1. místo 
2. místo 
3. místo 

200,- Kč 
100,- Kč 
100,- Kč 

 

Ceny: Závodníci umístění na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích obdrží 

drobné věcné ceny. 
Výsledky: Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v areálu KVS v případě špatného 

počasí v restauraci Na Záložně v Náměšti na Hané 
Vítězové 2017 muži - VITÁSEK Jan (Sporting Příbram) 

ženy - FOJTKOVÁ Jitka (TJ L100 Olomouc) 
   36:50 

   44:35 
Počet účastníků 2017 Hlavní závod: 65, z toho 8 žen, kondiční běh 0  

Pravidla: Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník 

odpovídá za svůj zdravotní stav a běží na vlastní nebezpečí! 
Přihlášením se do závodu a uhrazením startovného se závodník zavazuje dodržováním 

těchto propozic a pravidel atletiky pro silniční běhy. 
Adresa pořadatele: Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané,  

e-mail: karel.pikal@seznam.cz, mobil.: +420 606 920 993 
  
V Náměšti na Hané dne 6. února 2018 
  

mailto:karel.pikal@seznam.cz


Za pořadatele srdečně zve 
  Karel Pikal 

ředitel závodu 
  

 


