
PROPOZICE 
 
 
 
 
 

OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON 2018 

 

Pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka, hejtmana 
Královéhradeckého kraje  

Součást prestižního kalendáře města HK 2018 - Calendarium Regina 

 

Popis akce: 

Již VI. ročník největší sportovní akce východních Čech odstartuje opět z Malého            
náměstí, stejně jako královská maratonská trať. Nejen atraktivní půlmaratonská         
trasa, která vede z historického centra až do krásných hradeckých lesů a zpět,             
bohatý doprovodný program určený pro vyžití celé rodiny, charitativní běh na           
podporu Onkologické kliniky FNHK či dětské závody, které se uskuteční v Žižkových            
sadech, lákají každý rok více než 2500 závodníků. Rekordně rychlá a certifikovaná            
trať a unikátní divácká kulisa přivádí na start jak profesionální běžce, tak širokou             
běžeckou veřejnost.  
Více informací naleznete na www.sportvisio.cz 
 
      Sportovní den pro celou rodinu HRADEC NA NOHOU 

Ročník: 6. 

Termín: neděle 7. 10. 2018 

Pořadatel: Sportvisio z.s. 

Ředitel závodu: Mgr. Roman Šinkovský, Ph.D. 

Místo: Hradec Králové, Malé náměstí 

Start: 12:30 h  

Trasa: rovinatá, povrch asfalt  

Mapa: www.sportvisio.cz 

Měření a výsledky závodu: měřeno pomocí aktivních čipů s technologií REAL TIME 
(www.sport-base.cz)  

Mapa centra závodu: www.sportvisio.cz 

http://www.sportvisio.cz/
http://www.sportvisio.cz/
http://www.sport-base.cz/
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Registrace:  online na  www.sportvisio.cz do úterý 2. 10. 2018 do 22:00 h. V případě              

volných kapacit i na místě 

Registrace, prezence, EXPO:  

sobota 6. 10. 2018 (10:00 - 18:00 h) OC FUTURUM  (www.mapy.cz/s/1ffDF) 

neděle 7. 10. 2018 (7:30 - 11:30 h) bude upřesněno 

Šatny, úschovna: bude upřesněno 

Parkoviště: koupaliště Flošna, Hradec Králové (www.mapy.cz/s/1f7HI)  

Ceny a odměny: finanční a věcné ceny v hodnotě 100.000 Kč 

Muži (absolutní pořadí): 1. místo: 6.000 Kč, 2. místo: 4.000 Kč, 3. místo: 2.000 Kč 

Ženy (absolutní pořadí): 1. místo: 4.000 Kč, 2. místo: 2.000 Kč, 3. místo: 1.000 Kč 

Kapacita závodu: 2500 běžců (půlmaraton), 100 štafet, 100 dvojic (2013, 2014, 
2015 vyprodáno) 

Limit závodu: 3:00 h 

Rekord závodu: 

Muži: Jan Kohout (2015) 1:06:18 h 

Ženy: Monika Preibischová (2015) 1:16:17 h 

Brožura k závodu: z roku 2017 k nahlédnutí na www.sportvisio.cz 

Kategorie: rozhodující je věk v roce závodu 

 

1. JEDNOTLIVCI - 21 km 

M18+ / 
Z18+ 

2000 - 1989    18 - 29 let 

M30+ / 
Z30+ 

1988 - 1979   30 - 39 let 

M40+ / 
Z40+ 

1978 – 1969  40 - 49 let 

M50+ / 
Z50+ 

1968 – 1959  50 - 59 let 

M60+ 1958 a starší 60 a více   
let 
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2. PŘEBOR ČR ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 
(pouze Policie ČR, HZS, SDH, Armáda ČR, Městská policie, Vězeňská služba 

Muži - bez věkového omezení 

Ženy - bez věkového omezení 

 

3. ŠTAFETY 
Čtyřčlenné týmy, mohou startovat muži, ženy i mix týmy (bez věkového rozdílu).            
Sestavte štafetu 4 lidí, kamarádů, přátel, kolegů z práce, můžu či žen a podělte se o                
vzdálenost 21,097 km rovným dílem. Zažijte kouzlo společné radosti a úspěchu!!!  

Podrobné pokyny pro štafety na www.sportvisio.cz. 

 

4. DVOJICE 
Dvoučlenné týmy, mohou startovat muži, ženy i mix týmy (bez věkového rozdílu). Je             
pro Vás půlmaraton příliš dlouhý a 5 km příliš krátké? Chcete se poprat o stupně               
vítězů? Vytvořte s kamarádem, kolegou z práce nebo tréninkovým partnerem dvojici           
a podělte se o vzdálenost 21,097km rovným dílem. Zažijte kouzlo společné radosti a             
úspěchu!!!  

Podrobné pokyny pro dvojice na www.sportvisio.cz. 

 

PROGRAM AKCE OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON:  

Sobota 6. 10. 2018 

10:00 - 18:00  EXPO (prezence, registrace) - OC Futurum 

Neděle 7. 10. 2018 

7:30 - 11:30  Prezence, registrace půlmaraton 

7:30 - 10:45  Prezence, registrace maraton  

7:30 - 9:15  Prezence, registrace (dětské závody) 

9:30 - 14:30 Doprovodný program (Žižkovy sady, Malé náměstí) 

9:45  Start dětských závodů (Žižkovy sady) 

11:15  Start ČSOB Maraton Hradec Králové 

12:30  Start OlfinCar Hradecký půlmaraton  

12:40  Start charitativní akce KINGSPAN Běh proti rakovině (Malé náměstí) 
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12:45  Vyhlášení dětských závodů - Malé náměstí 

13:35  První závodník v cíli (půlmaraton) -  Malé náměstí 

13:45  První závodník v cíli (maraton) - Malé náměstí 

15:15  Vyhlášení (maraton, půlmaraton) - Malé náměstí 

 

DOPROVODNÉ AKCE - Sportovní den HRADEC NA NOHOU: 

průběžná aktualizace na www.sportvisio.cz 

 
 
 

Více informací naleznete na www.sportvisio.cz 
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