
Loučovický maratón 2017 

5. ročník memoriálu Oty Macha. 

 

Trať probíhá z Loučovic obcemi Přední Výtoň, Lipno nad Vltavou, Frymburk a zpět do Loučovic. 

            

Datum:  12. 11. 2017 

Místo:  Loučovice, před Obecním úřadem 

Pořadatel: Triatlon Lipno 

Trať:  Loučovice-hráz Lipenského jezera-Frýdava- hráz Lipenského jezera -Frymburk- hráz 
Lipenského jezera-Loučovice 

 

 

Traťové rekordy: Eva Zborníková (2015)  3:36:34 

   Mulugeta Serbessa (2014) 2:39:25 



Kategorie: Individuální muži/ženy do 39 roků, dále po 5-ti letech, štafety bez kategorií 

Štafety: 1. úsek 9,3km – Start Loučovice – konec cyklostezky Přední Výtoň 

  2. úsek 10,2km – konec cyklostezky Přední Výtoň – hráz Lipno u elektrárny 

  3. úsek 10,9km – hráz Lipno u elektrárny – kemp Frymburk u jižního konce 

  4. úsek 11,8km – kemp Frymburk u jižního konce – Cíl Loučovice 

Přihlášky: Dospělí do 28. 10. 2017 on-line nebo v den závodu na místě: 

Vyber kategorii jednotlivci, štafety 

  Přihláška je akceptována k datu přijetí startovného na účet   2900200197 / 2010 

Startovné: Maratón individuální 200,-CZK do 28. 10., 250,-CZK na místě 

  Maratón dvou až čtyřčlenná štafeta 300,-CZK do 28. 10., 350,-CZK na místě 

Startovné zahrnuje startovní číslo, energetický gel a občerstvení na trati a v cíli, pro 
individuální běžce předem přihlášené láhev vína od partnera závodu 

  Centimaratón a Kvintymaratón 10,-CZK 

  Milimaratón 1,-CZK 

 

Program:  8:00 - 9:50  Prezentace 

10:00   Start maratónu a štafet 

  10:10   Start milimaratónu, 42,2m (kluci a holky do 4/do 6 let) 

  10:20   Start centimaratónu, 422m (kluci a holky do 9/do 12 let) 

  10:40   Start kvintymaratónu, 844m (kluci a holky do 15 let) 

  11:00   Vyhlášení vítězů dětí a mládeže před Obecním úřadem 

16:00  Vyhlášení vítězů maratónu a štafet 

Občerstvení: V místě předávek štafet 3,5, 9,3, 13,7, 19,5, 28,4, 30,4, 38,5km (voda, ionťák, banán) 

Ceny:  Pro všechny tři umístěné v kategoriích medaile, pro vítěze kategorií v maratónu 
pamětní tričko, pro děti medaile a diplomy. 

Poznámka: Účastníci odpovídají za svoji připravenost a zdravotní stav, jež absolvování toho 
závodu vyžadují. Uvědomují si rizika a svojí odpovědnost za škody na zdraví či majetku, které mohu 
způsobit sobě či jiným. Budou dodržovat pravidla a další ustanovení k tomuto závodu vydaná 
pořadatelem. Mládež do 15-ti let startuje jen se souhlasem rodičů. 
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