
TJ Liga stovkařů Olomouc 
 

ve spolupráci s: Klubem biatlonu Prostějov, ZŠ Náklo 

a TJ Granitol Moravský Beroun 
 

 

 

              pořádají 
 

 

9. ročník seriálu závodů atletických nadějí od 0 do 17 let 
 

MALÁ CENA      2020  

MLADÝCH VYTRVALCŮ 
 

 

Součástí seriálu jsou dětské běhy v rámci těchto závodů: 
 

Bělkovický kros 

Sobota 18. dubna, 9 hod., koupaliště Bělkovice-Lašťany, TJ Liga stovkařů Olomouc, Helena Urbánková,  

tel.: 732 746 534, hpospis@centrum.cz 

Kokina běh 

Sobota 16. května, 10 hod., centrum Sluňákov, Horka nad Moravou, TJ Liga stovkařů Olomouc, Vladimíra Živělová,  

tel.: 723 314 739, vladimira.zivelova@email.cz 

Běh ve Skalce 

Pátek 22. května, 16 hod., areál Lázní Skalka, Klub biatlonu Prostějov, Antonín Bůžek, tel.: 732 510 572, 

antonin.buzek@volny.cz 

Běh Jana Opletala 

Sobota 27. června, 9 hod., Lhota nad Moravou - dětské hřiště, ZŠ Náklo, Jiří Peřina, tel.: 773 645 507, 

jiri.perina@zsnaklo.cz 

Běh pod Slunečnou 

Neděle 5. července, 9 hod., stadion TJ Granitol Moravský Beroun, TJ Granitol Moravský Beroun, Pavel Frank, 

tel.: 724 087 047, pavfra@seznam.cz 

Hudební pětka na dráze 

Pátek 10. července, 16 hod., stadion Lokomotiva Olomouc, TJ Liga stovkařů Olomouc, Vladimíra Živělová, 

tel.: 723 314 739, vladimira.zivelova@email.cz 
 

Podrobné propozice všech závodů jsou v termínovce Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2020 a na stránkách www.liga100.cz. 
 

Kategorie (zvlášť chlapci a dívky) 
Předškoláci 3 - 5 let (ročníky 2017 až 2015) - cca 200 metrů (start mladších dětí povolen pouze bez doprovodu na trati) 

Mladší školáci 6 - 9 let (ročníky 2014 až 2011) - cca 500 metrů 

Starší školáci 10 - 14 let (ročníky 2010 - 2006) - cca 1000 metrů 

Junioři 15 - 17 let (ročníky 2005 až 2003) - cca 2000 metrů 

Nesoutěžní rovinka pro nejmenší děti s doprovodem do 100 metrů. V soutěžních bězích není doprovod na trati povolen. 

Tratě: 
Délka tratí je pouze orientační a je v kompetenci ředitelů jednotlivých závodů. Závodí se na různých površích. Více 

v propozicích jednotlivých závodů. 

Bodování: 
Vítěz závodu v každé kategorii obdrží 12 bodů, druhý 10 bodů, třetí 9 bodů, čtvrtý 8 bodů, ... desátý 2 body a za každé 

další místo po 1 bodu. Hodnotí se čtyři nejlepší umístění v sezoně, za každý další absolvovaný závod obdrží účastník 

bez ohledu na umístění po 1 bodu. V případě bodové rovnosti rozhoduje: 1. vyšší počet dosažených vítězství, 2. další 

nejvyšší bodový zisk z jednoho závodu, 3. bodový zisk z posledního závodu seriálu - Hudební pětky na dráze, 4. ročník 

narození - mladší závodník bude v rámci kategorie hodnocen výše než starší se stejným počtem bodů. 

Hodnocení: 
Seriál bude vyhodnocen a jeho výsledky vyhlášeny v rámci ceremoniálu při Hudební pětce na dráze. První tři závodníci 

v každé kategorii obdrží medaili, nejlepších deset drobnou odměnu, každý účastník na vyžádání diplom. Do celkového 

hodnocení budou započítáni závodníci s minimálně třemi absolvovanými závody v daném ročníku soutěže. 
 

 

Na uspořádání seriálu se finančně podílejí: 

TJ Liga stovkařů Olomouc, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc a další partneři a sponzoři. 


