PROPOZICE

OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON 2017

Pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka, hejtmana
Královéhradeckého kraje
Součást prestižního kalendáře města HK 2017 - Calendarium Regina

Popis akce:
Oceněno TOP TEN běhů v ČR 2016.
Závod v běhu na 21,097 km se startem a cílem v centru města.
Pravděpodobně nejhezčí trasa městského půlmaratonu v ČR.
Největší sportovní událost východních Čech - 2800 běžců.
Přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek v půlmaratonu.
Dětské závody, štafetové běhy (4 x 5,25 km a 2 x 10,5 km).
Sportovní den pro celou rodinu HRADEC NA NOHOU
Ročník: 5.
Termín: neděle 8. 10. 2017
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)
Čipová technologie. Měřící čip obdrží každý zúčastněný při prezenci. Závodník si musí před
závodem umístit čip na nohu (přesně dle přiloženého návodu), jinak mu nebude změřen
výsledný čas a musí ho mít na noze po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Oficiální čas

(GUNTIME) pro určení výsledku je dle pravidel IAAF měřen od okamžiku výstřelu startovní
pistole až do okamžiku proběhnutí cílovou bránou. Pro osobní rekordy je ještě navíc
každému běžci měřen tzv. REALTIME, který je měřen od okamžiku proběhnutí startovním
obloukem do okamžiku proběhnutí cílovou bránou.
Mapa centra závodu: www.sportvisio.cz
Registrace: online na www.sportvisio.cz do úterý 3. 10. 2017 do 22:00 h. V případě volných
kapacit i na místě
Registrace, prezence, EXPO:
sobota 7. 10. 2017 (10:00 - 18:00 h) OC FUTURUM (www.mapy.cz/s/1ffDF)
neděle 8. 10. 2017 (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 2016 k nahlédnutí na www.sportvisio.cz
Kategorie: rozhodující je věk v roce závodu

1. JEDNOTLIVCI PŮLMARATON
M18+ / Z18+

1988 -1999

18 - 29 let

M30+ / Z30+

1978 - 1987

30 - 39 let

M40+ / Z40+

1968 – 1977

40 - 49 let

M50+ / Z50+

1958 – 1967

50 - 59 let

M60+

1957 a starší

60 a více let

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 7. 10. 2017
10:00 - 18:00 EXPO (prezence, registrace) - OC Futurum
Neděle 8. 10. 2017
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
10:30 - 12:00 Charitativní běh MŠ a ZŠ (Žižkovy sady)
12:30 Start OlfinCar Hradecký půlmaraton
12:40 Start charitativní akce KINGSPAN Běh proti rakovině (Malé náměstí)

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

