
  
 
 

 
53. ročník mezinárodního závodu ve sportovní chůzi 

OLOMOUCKÁ DVACÍTKA  
součástí závodu je mistrovství České republiky veteránů mužů a žen na 10 km 

mistrovství Moravy a Slezska na 10 km mužů a 10 km žen 
a soutěž družstev  

1. kolo extraligy mužů a žen  10 km  
1. kolo 1. NAL skupiny ABC  10 km 
1. kolo 2. NAL skupiny ABCDEF 10 km 

 
Datum:   sobota 13.dubna 2019 
Místo konání:  Olomouc – Smetanovy sady 
 
Funkcionáři:  Ředitel závodu:          Miroslav Hrabal 
                    Hlavní rozhodčí:          RNDr. Ludmila Pudilová 
   Závodní kancelář:  Ing. Michal Boklažuk 
                     Vrchník chůze:          Alois Lajčík 
         Řídící soutěže:       Petr Kratochvíl 
 Časový pořad: 
10:45 1 km všechny kategorie 
11:00 3 km    všechny kategorie 
11:45 10 km  všechny kategorie, MČR veteránů mužů a žen 
 
Závodní kancelář:  bude otevřena v hudebním pavilonu ve Smetanových sadech od 8:30 
 
Šatny a sociální zařízení:  k dispozici na atletickém stadionu AK Olomouc, tř. 17.  
   listopadu 3, v atletické hale v I. poschodí  včetně možnosti   
   použití WC a sprch; za cenné věci pořadatel neodpovídá 
 
Přihlášky:  Oddíly a jednotlivci jsou povinni podat přihlášku na webové stránce 

ČAS (http://www.atletika.cz). Do pátku 12.dubna 2019 do 12,00 hod. 
 
Startovné: Přihlášení přes web startovné neplatí.  

Závodníci přihlášení v den závodu 100 Kč.  
 
Trať:    nový asfaltový okruh (1300m) na kolonádě Smetanových sadů, trať je 
   certifikována podle mezinárodních pravidel IAAF a ČAS. 
Občerstvení:  osvěžovací stanice v průběhu závodu a čaj v cíli závodu.  
 
Ceny: Závodníci na 1 – 3. místě mužů i žen v celkovém pořadí obdrží medaile 

a věcné ceny. Závodníci na 1.-3. místě v rámci MČR veteránů 
v jednotlivých kategoriích obdrží diplomy.  Závodníci na 1.-3. místě v 
rámci MMaS obdrží medaile. Závodníci na 1 km a 3 km obdrží 
účastnické medaile a první 3 závodníci obdrží drobné věcné ceny.  

http://www.atletika.cz/


 
 
Výsledky:   budou zveřejněny na internetové stránce www.atletikaolomouc.cz 
Kontakt:   AK Olomouc,  17. listopadu 3, CZ-77900 Olomouc,    
   email: info@atletikaolomouc.cz  telefon CZ: +420 605 134 781,  
   +420 602 574 041, +420 585 224 676 
Poznámka:  Parkovat je možno na atletickém stadionu, případně na tržnici cca 200 
   m od místa startu. V parku není povoleno parkovat. 
 

Kategorie veteránů:  
M35 (muži 35-39 let, nar. 1980-1984)   Ž35 (ženy 35-39 let, nar. 1980-1984)  

M40 (muži 40-44 let, nar. 1975-1979)   Ž40 (ženy 40-44 let, nar. 1975-1979)   

M45 (muži 45-49 let, nar. 1970-1974)   Ž45 (ženy 45-49 let, nar. 1970-1974)   

M50 (muži 50-54 let, nar. 1965-1969)   Ž50 (ženy 50-54 let, nar. 1965-1969)  

M55 (muži 55-59 let, nar. 1960-1964)   Ž55 (ženy 55-59 let, nar. 1960-1964)   

M60 (muži 60-64 let, nar. 1955-1959)   Ž60 (ženy 60-64 let, nar. 1955-1959)  

M65 (muži 65-69 let, nar. 1950-1954)   Ž65 (ženy 65-69 let, nar. 1950-1954)   

M70 (muži 70-74 let, nar. 1945-1949)   Ž70 (ženy 70-74 let, nar. 1945-1949)   

M75 (muži 75-79 let, nar. 1940-1944)   Ž75 (ženy 75-79 let, nar. 1940-1944)   

M80 (muži 80-84 let, nar. 1935-1939)     Ž80 (ženy 80-84 let, nar. 1935-1939) 

M85 (muži 85-89 let, nar. 1930-1934)  

M90 (muži 90-94 let, nar. 1925-1929)  
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