Hanácká kojetínská desítka (10,4 km)
8. ročník
zařazená jako 22. závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2022,
součást seriálu Vyškovské běžecké tour 2022 a Hanáckého běžeckého poháru 2022
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel:
Kontakt
pořadatele běhu

na

Kontakt na ředitele
závodu
Činovníci závodu:
Závodní kancelář:
Kategorie:

Zvláštní kategorie pro
běžce z mikroregionu
Střední Haná (10
km):

Neděle 5.června 2022
Kojetín, areál koupaliště , Závodí 430, GPS: 49.3565383N,
17.3064281E
Dům dětí a mládeže Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 75201 Kojetín
Mgr.
Jana
Hrušáková
ředitelka
737442055
reditelka@ddm.kojetin.cz
Bc.
Eva
Polachová
zástupce
731489990
e.polachova@ddm.kojetin.cz
Jaroslav Bělka, Družstevní 1305, 752 01 Kojetín
e-mail: belka.jaroslav@centrum.cz, mobil.: +420 720 374 786
FB: Hanácká kojetínská desítka
Ředitel závodu:
Jaroslav Bělka
Technický delegát:
Karel Pikal
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Prášil
Kojetín, areál koupaliště
M18 - muži do 39 let (ročník narození 1983 a mladší)
M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1973 - 1982)
M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1963 - 1972)
M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1953 - 1962)
M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1952 a starší)
Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1983 a mladší)
Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1973 - 1982)
Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1972 a starší)
MSH-M - „Nérychléši Hanák" (z Kojetína a okolí z mikroregionu
Střední Haná)
MSH-Z - „ Nérychléši Hanačka" (z Kojetína a okolí z mikroregionu
Střední Haná)
Pořadí se určuje dle času bez rozdílu kategorií
Závodníci z kategorií MSH budou současně hodnoceni ve výše uvedených
kategoriích

kondiční běh kolem rybníka
pro děti do 10 let 1,2 km a do 15 let 2,4 km omezeně dle zájmu
Šatny:
V místě závodní kanceláře na koupališti
Časový program:
9:30, 10:00 Kondiční běhy pro děti na 1 a 3 km prezence od 9:00
9:30 – 10:30 Prezence dospělých na 10 km
10:50
Rozprava
11:00
Start desítky (všechny kategorie)
12:10
Doběhnutí posledního závodníka do cíle
13:00
Vyhlášení výsledků
Přihlášky:
V závodní kanceláři na koupališti
Startovné:
100,- Kč, MSH 70,-Kč,
Místo startu:
Kojetín, koupaliště zadní brána od rybníka
Popis trati:
Hlavní závod: délka tratě: 10,4 km
Dvě kola jsou vedena mj. po nové asfaltové cyklostezce kolem řeky
Moravy, dále příjemným prostředím po upravených stezkách kolem
biotopu , rybníka , náhonu
Třetí kolo je vedeno kolem rybníka po upravené stezce .
povrch: 75 % asfalt, 25% upravený povrch drobným štěrkem.
výškový profil: typická hanácká rovina
Občerstvení:
Na koupališti je k dispozici bufet .
Hanácké koláčky a vdolky, čaj + další dle štědrosti sponzorů
Stravování účastníků: Možnost si zakoupit v blízké restauraci
Finanční prémie:
Absolutní
1. místo
300,- Kč
pořadí
2. místo
200,- Kč
muži:
3. místo
100,- Kč
Absolutní
1. místo
300,- Kč
pořadí
2. místo
200,- Kč
ženy:
3. místo
100,- Kč

Závodníci umístění na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích obdrží
medaile, diplomy a drobné věcné ceny. Pro všechny malý suvenýr.
BONUS pro všechny : Možnost koupání v relaxačních
venkovních ohřívaných bazénech , které po běhu jistě přijde
vhod a další atrakce / tobogany/ plavky s sebou! Kolem rybníka
herní prvky pro děti.
Výsledky:
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v objektu
stadionu/loděnice, výsledky budou zaslány závodníkům e-mailem a
budou vyvěšeny na internetových stránkách http://www.stmsvs.cz/ a
http://www.liga100.cz/
Vítězové 2019
muži - Navrátil Tomáš (AK ASIXC Kroměříž)
35:11
ženy – Hrabovská Lenka (AK Drnovice)
43:37
Počet
účastníků Hlavní závod: celkem 82 62 mužů a 20 žen
2019:
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.
Na akci platí Vnitřní řád DDM Kojetín.
V rámci ochrany osobních údajů se řídíme Informačním
memorandem
a Informacemi o zpracování osobních údajů umístěných na
www.kojetin.cz/ddm.
Aktuální informace na facebooku kojetínská desítka.
Parkování povoleno pouze na parkovišti před fotbalovým stadionem.
Upozornění
Vstup na koupaliště zadní branou . Trasa cca 300 metrů bude
vyznačena.
Dbejte pokynů Městské policie a pořadatelů.
Ceny:

V Kojetíně dne 05.května 2022
Za pořadatele srdečně zve
Mgr. Jana Hrušáková
ředitelka DDM Kojetín

Jaroslav Bělka
ředitel běžeckého závodu

