
Ústecká desítka s Mumií 2016 

 

Datum: 26. června 2016 (neděle) 

Místo: Ústí nad Labem – Svádov, fotbalové hřiště TJ Svádov-Olšinky 

Závod: jeden okruh v délce cca 10 kilometrů (4. ročník) 

Závod je součástí Ústeckého běžeckého poháru s Mumií (3. závod ze 7) 

Start hlavního závodu: 10:00 

Start dětských běhů: 9:15   vzdálenost: (200 m – 800 m dle věku) 

Časový limit pro dokončení závodu: není stanoven 

Povrch: kvalitní asfalt – cyklostezka 

Věkové omezení: Hlavní závod je určen pro vytrvalce ve věku od 18 let. Účast mladších závodníků 

možná pouze v přítomnosti rodičů. Rodiče v takovém případě přebírají veškerou zodpovědnost.    

Vyhlašované kategorie:  

Muži:  

 muži do 49 let (rok narození 2001 – 1967) 

 muži nad 50 let (rok narození 1966 a starší) 
 
Ženy:  

 ženy do 44 let (rok narození 2001 – 1972) 

 ženy nad 45 let (rok narození 1971 a starší) 
 
O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození.  

 

Věcné ceny za umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Po závodě slosování 

startovních čísel z hlavního i dětského závodu o věcné ceny.   

 

Registrace – hlavní závod: on-line registrace prostřednictvím odkazu  

Registrace: on-line registrace prostřednictvím odkazu  bit.ly/usteckypohar16 

Při registraci online je nutné uhradit startovné ve výši 50 Kč (bankovním převodem). 

Startovní poplatek:   50 Kč při registraci online 

   100 Kč při registraci na místě 

http://bit.ly/usteckypohar16


 

Měření časů proběhne manuálně časoměřiči.  

Z výše uvedeného důvodu je nutné umístit startovní číslo na hruď tak, aby bylo dobře viditelné!!! Při 

umístění startovního čísla na jinou část těla nebude závodníkovi změřen čas a závodník nebude 

zařazen do výsledků závodu.  

 

Místo a čas prezentace a registrace:  

Místo: fotbalové hřiště TJ Svádov-Olšinky 

mapy: https://mapy.cz/s/JVDr    GPS: 50.6615594N, 14.0880347E 

Čas: od 8:00 do 9:30 

Možnost registrace na místě v den závodu, nejpozději však do 9:30!!! Později příchozí nemusí být 

vpuštěni do závodu. 

Registrace - dětské běhy: pouze na místě čas: od 8:00 do  9:00 

 

Občerstvení: v hlavním závodě bude k dispozici občerstvovací stanice s vodou 

  v cíli obdrží každý běžec vodu Rajec 0,7 l 

 

Parkování a doprava: Parkování na místě bude zajištěno v areálu fotbalového hřiště TJ Svádov – 

Olšinky a blízkém okolí zdarma. Při parkování dbejte pokynů pořadatele. V žádném případě 

neodstavujte svá vozidla na komunikaci II/261!   

Pořadatelé závodu, vzhledem k omezené parkovací kapacitě, velmi doporučují dopravu na místo 

závodu městkou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem (zastávky Divadlo  Olšinky) autobusem 

MHD č. 13.  

 

Pořadatel: EC Lokomotiva Mumie 

Kontaktní osoba:  Jan Kostovič, telefonní číslo: 721 884 061 email: eclm@seznam.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně propozic. O případných změnách bude informovat na 

facebookových stránkách závodu: https://www.facebook.com/eclokomotivamumie  

Účast v závodu je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své 

fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv 

újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho 

sledováním. 

https://mapy.cz/s/JVDr
https://www.facebook.com/eclokomotivamumie

