
Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Pořadatel

04.12.2021
Datum

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)
Místo

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Drahoslav Dočkal

Startují

Technická ustanovení
Závod je zařazen do „VELKÉ CENY VYTRVALCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE“ a současně je přístupný
všem zájemcům o rekreační běhání.

Start závodu je na atletickém stadionu AK Olomouc, kdy se po oběhnutí části atletického oválu vbíhá do
prostor parku Bezručovy Sady. Zde se poběží 3 kola muži, a 2 kola ženy, kdy každé kolo se probíhá
přes atletický stadion. Trasa vede částečně po asfaltových cestách, částečně po nezpevněných.

Závod proběhne za aktuálně platných covidových opatření (prosíme o používání roušek ve vnitřních

39. ročník Mikulášského běhu 

Soutěže

Muži  A,B,C,D,E (1929-2005 / 8,8km)  - 3 okruhy  
Ženy  F,G,H. (1929-2005 / 5,9km), - 2 okruhy  
Žactvo (2006-2009 / 1 km)  
Děti (2010-2015 / 400m)  
Předškoláci (2016-2021 / 60m)

Atletická přípravka-hoši 400 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 400 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Žáci 1000 m
Ml. žáci 1000 m
Ml. žákyně 1000 m
Žákyně 1000 m

Muži 1931-2005
Žáci 2006-2007
Ml. žáci 2008-2009
Ženy 1931-2005
Žákyně 2006-2007
Ml. žákyně 2008-2009
Atletická minipřípravka-hoši 2016-2020
Atletická přípravka-hoši 2010-2015
Atletická minipřípravka-dívky 2016-2020
Atletická přípravka-dívky 2010-2015



prostorech atletické haly).

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 8:30 hodin v 1. patře atletické hale v místnosti č. 16., kde
proběhne také výdej startovních čísel pro hlavní závod a žactvo.

Závodní kancelář

Startovné
100,- kč, neplatí pro závody žákovské kategorie a členy AK Olomouc. POZOR! Při startu v masce, snížené
startovné 50 Kč.

Přihlášky
Elektronicky na stránce https://www.liga100.cz do  pátku 3.12.2021 od 18:00 hodin. Případně v den závodu
na místě v závodní kanceláři od 8:30 do 10:00 hodin.

Startovní čísla
Výdej bude probíhat od 8:30 hodin v závodní kanceláři v 1. patře atletické haly. Každý závodník, resp.,
každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny jsou veřejné, pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky
Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu v prostoru cíle. Poté budou vyvěšeny na internetové
adrese:   www.atletikaolomouc.cz  a https://www.liga100.cz

David Uhlíř - ředitel závodu  
tel. 737 572 927  
email: daviduhl@post.cz  
web:  www.atletikaolomouc.cz    
 

Další informace

Časový pořad

Čas Disciplíny

10:15 400 m EleH  
400 m EleZ  

10:20

1000 m Žci  
1000 m Žcm  
1000 m Žky  
1000 m Žkm  

10:30 60 m EleHm  
60 m EleZm  

10:45 Muži - 3 okruhy   
Ženy - 2 okruhy   

sobota, 4.12.2021

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
NE
NE
NE

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



