
 

Náměšťský tvarůžek (9,22 km) 
1. ročník 

Náhrada za Běh za loštickým tvarůžkem 

zařazený jako 8. závod Hanáckého běžeckého poháru 2022 a jako 47. závod Velké ceny vytrvalců 

Olomouckého kraje 2022 
Datum konání: Pátek 28. října 2022 
Místo prezentace: Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc 

49.6034156°N, 17.0618694°E 
Místo startu a cíle: Náměšť na Hané, ulice Zákostelí 

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 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) 
KB - kondiční běh bez rozdílu věku 

Šatny: V místě závodní kanceláře 
Časový program: 10:00 - 

10:40 

Prezentace 

 10:55 Rozprava 

 11:00 Start (všechny kategorie) 

 12:15 Doběhnutí posledního závodníka do cíle 

 13:00 Vyhlášení výsledků 

Startovné: 150,- Kč - prezentace v místě závodu, závodníci, kteří nepředloží při 

prezentaci čipovou kartu, nebo mají nižší kredit než 120,- Kč. 

 120,- Kč - závodníci, kteří nemají stálé startovní číslo, kteří předloží při 

prezentaci čipovou kartu a mají kredit alespoň 120,- Kč. Bude 

strženo z kreditu. 

 100,- Kč - závodníci, kteří mají stálé startovní číslo, kteří při prezentaci 

předloží čipovou kartu a mají kredit ve výši alespoň 100,- Kč. 

Bude strženo z kreditu. 

 50,- Kč - kondiční běh 

Popis trati: Hlavní závod 9,22 km - okruh o délce 2,9 km se běží 3 x. Náběh na okruh a 

doběh z okruhu měří celkem 518 m. Povrch asfalt a polní cesty. 
Občerstvení: V cíli čaj 
Stravování účastníků: pivo, birel, kofola 

Ceny: Dárkové balíčky v jednotlivých vypsaných kategoriích hodnotách: 

1. místo 100,- Kč, 2. místo 60,- Kč a 3. místo 40,- Kč 
Výsledky: Vyhlášení výsledků proběhne v areál KVS, výsledky budou vyvěšeny na 

internetových stránkách https://www.stmsvs.cz/  a https://www.liga100.cz/ 

Vítězové 2021 Nejsou  

Počet účastníků 2021   

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. 
 Pořadatel umožní start závodníků pořadatelského sboru cca 3 hodiny před startem hlavního 

závodu. Výsledný čas bude započítán do výsledkové listiny hlavního závodu. 

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 7. října 2022 

 

Za pořadatele srdečně zve 
  Karel Pikal   

https://www.liga100.cz/


ředitel závodu 
   

V pátek 28. října se v Náměšti na Hané koná Sokolský běh republiky. Takže se můžete po doběhnutí 

zúčastnit i běhu na 7,4 km v rámci Sokolského běhu republiky. 

 

 Náměšť na Hané | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY (behrepubliky.cz) 

 Program 

10:00 - 11:00 Výdej čísel dětského závodu 

12:00 - 13:30 Výdej čísel hlavní závod 

12:00 Start dětského závodu do 10 let 

12:30 Start dětského závodu do 14 let 

14:00Start hlavního závodu 

 

 

https://www.behrepubliky.cz/namestnahane/r35

