
Slavonínská desítka (10,0 km) 
6. ročník 

zařazená jako 1. závod Hanáckého běžeckého poháru 2019 a jako 3. závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého 

kraje 2019 
Na uspořádání závodu se finančně podílí Statutární město Olomouc 

Datum konání: Sobota 26. ledna 2019 
Místo prezentace: Olomouc - Slavonín, Hospoda na hřišti, Jižní 30 

49.5686381N, 17.2394911E 
Místo startu a cíle: Olomouc - Slavonín, ulice Pod Kostelem 

49.5678606N, 17.2356261E 
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 1980 a mladší) 

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1970 - 1979) 

M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1960 - 1969) 

M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1950 - 1959) 
M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1949 a starší) 

Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1980 a mladší) 
Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1970 - 1979) 
Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1969 a starší) 

KB - kondiční běh bez rozdílu věku 
Šatny: V místě závodní kanceláře 
Časový program: 10:00 - 

10:30 

Prezentace 

 10.30 - 

10.50 

Přesun na místo startu 

 10:55 Rozprava 

 11:00 Start (všechny kategorie) 

 12:15 Doběhnutí posledního závodníka do cíle 

 13:00 Vyhlášení výsledků 

Startovné: 100,- Kč - držitelé čipové karty Středomoravského sdružení při úhradě 

startovného předem na účet číslo: 2300948142/2010  
(při kreditu minimálně 100,- Kč není třeba hradit startovné, bude odečteno 

z kreditu) 
 130,- Kč - závodníci, nevlastnící čipovou kartu Středomoravského 

sdružení vytrvalostních sportu, podmínkou je přihláška e-

mailem a úhrada startovného předem na účet číslo: 

2300948142/2010 
závodníkovi bude vystavena čipová karta Středomoravského sdružení 

vytrvalostních sportů, při neúčasti v závodě částka 100,- Kč nepropadá, 

zůstává pro příští závod, částka 30,- Kč je za vystavení čipové karty 
 150,- Kč - držitelé čipové karty pokud ji nepředložení u prezentace 

 200,- Kč - platba při prezentaci 

 50,- Kč - kondiční běh 

Popis trati: Asfalt, zvlněný profil tratě, okruh o délce 2,5 km se běží: 
Hlavní závod: 4 x 
Kondiční běh: 1 x 

Občerstvení: V cíli čaj 
Stravování účastníků: Polévka, pečivo 

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 výsledků proběhne v Hospodě na hřišti, Jižní 30, Olomouc - 

Slavonín, výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách 

http://www.stmsvs.cz/ a https://www.liga100.cz/  
Vítězové 2017 muži - Matoušek Jiří (Senička)    34:30 

http://www.stmsvs.cz/
https://www.liga100.cz/


ženy - Pospíšilová Irena (AK Drnovice)    41:59 
Vítězové 2018 muži - Krajča Stanislav (TJ L100 Olomouc) 

ženy - Matějíková Jana (TJ L100 Olomouc) 

   37:11 

   43:44 

Počet účastníků 2018 Hlavní závod: 76, z toho 17 žen, kondiční běh 4  

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 5. listopadu 2018 
  
Za pořadatele srdečně zve 
  Karel Pikal 

ředitel závodu 
  

 


