
Náměšťský kros (5,182 km)  

12. ročník 

zařazený jako 6. závod Hanáckého běžeckého poháru 2023 
(koeficient závodu pro Hanácký běžecký pohár je 1,1) 

Datum konání: Pátek 14. dubna 2023 
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, areál KVS Olomouc 

49.6034156°N, 17.0618694°E 
Pořadatel: Karel Pikal 
Činovníci závodu: Ředitel závodu:  Karel Pikal 

 
Technický delegát: bude delegován 

  Hlavní rozhodčí: bude delegován 
Kategorie: M18 - muži do 39 let (ročník narození 1984 a mladší) 

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1974 - 1983) 

M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1964 - 1973) 

M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1954 - 1963) 
M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1953 a starší) 
Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1984 a mladší) 
Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1974 - 1983) 
Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1973 a starší) 
KB - kondiční běh bez rozdílu věku 

Šatny: V místě závodní kanceláře 
Časový program: 16:00 - 

16:45 
Prezentace 

  16:55 Rozprava 
  17:00 Start (všechny kategorie) 
  17:40 Doběhnutí posledního závodníka do cíle 
  18:00 Vyhlášení výsledků 
  Pořadatel umožní start závodníků pořadatelského sboru cca 3 hodiny před 

startem hlavního závodu. Výsledný čas bude započítán do výsledkové 

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

prezentaci čipovou kartu, nebo mají nižší kredit než 100,- Kč. 
  100,- Kč - závodníci, kteří při prezentaci předloží čipovou kartu a mají 

kredit ve výši alespoň 100,- Kč. Bude strženo z kreditu. 
  50,- Kč - kondiční běh 
Popis trati: Okruh o délce 5,182 km vede polními a lesními cestami, minimálně je 

asfalt (800 m). Povrch zvlněný, není velké převýšení. 

Odkaz na mapy.cz: 

Trasa pěšky: Náměšť na Hané, Česko ⇒ Náměšť na Hané, Česko • 

Mapy.cz 
Občerstvení: V cíli čaj 
Stravování účastníků: Bude 
Ceny: Dárkové balíčky v jednotlivých vypsaných kategoriích v hodnotách: 

1. místo 100,- Kč, 2. místo 60,- Kč a 3. místo 40,- Kč 
Výsledky: Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v areálu KVS 
Vítězové 2022 muži - BARABÁŠ David (TJ Tatran Litovel) 

ženy - HEŘMANOVÁ Ingrid (Olomouc) 
   19:35 

   29:10 
Počet účastníků 2022 Hlavní závod: 21, z toho 1 žena, kondiční běh 0   
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. 
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 2. března 2023 
  
Za pořadatele srdečně zve 
  Karel Pikal 

ředitel závodu 
  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.0519742&y=49.6019471&z=15&rc=9nbC2xVJDXeRxLSgOZe1OeXCXaf6-gTvfehIpLWgi8fjjTrRLP6fmU5AlhOIfQ5gSefa0hxRfgKgz3ffJ&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=108253&ri=&ri=108246&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10583397&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.0519742&y=49.6019471&z=15&rc=9nbC2xVJDXeRxLSgOZe1OeXCXaf6-gTvfehIpLWgi8fjjTrRLP6fmU5AlhOIfQ5gSefa0hxRfgKgz3ffJ&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=108253&ri=&ri=108246&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10583397&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D


  


