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III. ročník Mořice run 
Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2022 

Pořadatel: Obec Mořice 

Místo závodu: Mořice, start a cíl na návsi před zámkem (Mořice č. p. 28) 

Datum závodu: sobota 13. srpna 2022 start v 10.00 h – hromadný start všichni, děti v 9.00 h 

Registrace: u startu od 8.30 h do odstartování 

Kategorie: Muži A, B, C, D, E a Ženy F, G, H s délkou tratě 8 km, dětský běh s délkou tratě 1,5 km 

muži A do 39 let, muži B 40–49 let 
muži C 50–59 let, muži D 60 –69 let 
muži E 70 let a více 
ženy F do 39 let ženy G 40–49 let, ženy H 50 let a více 
Podmínky účasti: Soutěžit mohou všichni zájemci bez omezení. Za zdravotní stav odpovídá účastník. 

Startovné: 50 Kč při přihlášení na místě 

Popis trati: Start na cestě k zámku, vybíhá se po silnici II/433 ke křižovatce se silnicí I/47, odbočení 
vlevo směr Vrchoslavice, za koncem Mořic se dají běžci vlevo na účelovou komunikaci a běží po ní 
k rozcestí s cyklostezkou Mořice-Němčice-Vrchoslavice, na rozcestí odbočují vpravo a běží dále po 
cyklostezce do obce Vrchoslavice, cestou běží okolo mostku, u kterého najdou občerstvovací stanici 
s vodou, dále u obce Vrchoslavice odbočují vlevo a běží po silnici ke kostelu, oběhnou ho a odbočují 
vlevo směr Němčice, přeběhnou most přes řeku a odbočují vlevo, pokračují po panelové cestě okolo 
fotbalového hřiště a obytnými čtvrtěmi proběhnou k začátku cyklostezky směr Mořice, přeběhnou dva 
mosty na cyklostezce a znovu trasou okolo občerstvovací stanice se dostávají na rozcestí s účelovou 
komunikací a vrací se směr k zámku, odbočí vpravo a vyběhnou z poza zámku a jsou na chodníku, který 
je cílovou rovinkou. Celá trasa je zpevněná cesta asfalt/betonové panely. 

Ceny: diplomy a medaile pro 3 nejrychlejší muže a 3 ženy napříč kategoriemi 

Občerstvení: nealko, káva, čaj, ovoce 

Výsledky: vyhlášení výsledků proběhne na návsi po doběhnutí všech závodníků  

Informace: Tomáš Pavelka, starosta obce, tel. 739 244 974, obec@morice.cz 


