
 
Vážení sportovní příznivci 

  TTS Osek si vás dovoluje pozvat na druhý ročník silničního půlmaratonu, který se uskuteční 
13. března 2010 u restaurace „U Splavu“ na cyklostezce mezi Oseckým mostem a Lipníkem. 
V loňském roce se tento závod konal pod názvem půlmaratón Alberta Einsteina, ale letos a v letech 
následujících už bude závod nést název „Osecký ½ maratón – memoriál Miroslava Čmocha.   

Běží se 2 kola se startem U Splavu, Lipník, (cyklostezka), přes most vpravo směr Nové 
Dvory po silnici, v Nových Dvorech odbočka vpravo (občerstvení u odbočky) na místní komunikaci 
a dále po asfaltové cestě ke splavu a kolem Bečvy stále po hrubší asfaltce až k Oseckému mostu, za 
mostem opět vpravo a kolem Jadranu zpět ke Splavu.  
Povrch je výhradně asfalt, pouze místy mírně horší kvality. Terén je prakticky úplně rovinatý a 
slibuje rychlý závod s dobrou možností osobního rekordu. Kategorie budou vyhlášeny podle počtu 
účastníků. V každém případě se počítá s vyhlášením kategorií muži a ženy. 
Novou kategorií bude závod mladších (1997 – 1998) a starších žáků (1995 – 1996). Start těchto 
kategorií bude následovat hned po startu hlavního závodu. 
 

Organizační informace: 
 
Místo konání: restaurace U Splavu, na cyklostezce mezi Osekem nad Bečvou a Lipníkem,  
 
GPS souřadnice: N49 30.633 E17 33.642  
 
Datum konání: 13. 3. 2010  
 
Prezence: od 9:15 do 10:15  
 
Start hlavního závodu: v 10:30, start žákovských kategorií v 10:35 
 
Startovné: dospělí 70 Kč, žáci zdarma  
 
Přihlášky: v místě startu při prezentaci nebo předem na e-mail: ttsoseknadbecvou@seznam.cz
 ve formátu: jméno, příjmení, ročník narození, oddíl 
 
Trať: 21,1 km Mapa závodu: http://www.mapmyrun.com/run/czech-republic/osek/488330421328  

mladší žáci: 550 m, starší žáci: 1100 m 
 
Předpokládané vyhlášení vítězů: ve 13:00  
 
Občerstvení: nápoje každých 5 km, podle počasí buď teplé (čaj), nebo studené (voda nebo ionťák), 
na otočce banány. V cíli nápoj (pivo nebo nealko) a guláš.  
 
Kontakty: e-mail: ttsoseknadbecvou@seznam.cz , tel.: 775 960 067 
    
Dotazy: http://www.ttsosek.com/navstevni%20kniha.htm  

 
!!!POZOR!!! 

Pořadatelé si dovolují vypsat finanční prémii 500 Kč za překonání traťového rekordu. 
Držitelem nejlepšího času z loňského roku je Petr Bětík, který doběhl v čase 1:12:56. 

mailto:ttsoseknadbecvou@seznam.cz
http://www.mapmyrun.com/run/czech-republic/osek/488330421328
mailto:ttsoseknadbecvou@seznam.cz
http://www.ttsosek.com/navstevni%20kniha.htm

