
OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON 2016 

Pod záštitou primátora města Hradce Králové Mudr. Z. Finka  

Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje L. France 

Pod záštitou ředitele krajské policie brig.gen. Mgr. M.Červíčka 

Součást prestižního kalendáře města HK 2016 - Calendarium Regina 

Popis akce: Závod v běhu na 21,097 km se startem a cílem v centru města Hradec Králové 

                  Největší sportovní událost východních Čech – 2287 běžců. 

                  Všechna startovní čísla v roce 2013, 2014 i 2015 vyprodána. 

                  Přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek v půlmaratonu 

                  Dětské závody v běhu, štafetové běhy (4x5,25km a 2x10,5km) 

                  Sportovní den pro celou rodinu HRADEC NA NOHOU 

                  NOVĚ: kategorie MARATON HRADEC KRÁLOVÉ (42,195 km) 

Ročník: 4. 

Ocenění: oceněno Českýma atletickým svazem jako pátý největší závod TOP TEN běhů ČR 2015 

Termín: neděle 9.10.2016  

Start: 12:30 hod 

Místo: Hradec Králové, Malé náměstí     

Trasa: rovinatá, nový asfalt - kombinace historického centra a příměstských lesů 

Mapa centra závodu a řazení do vln: viz. aktuálně www.sportvisio.cz 

Prezentace, šatny, úschovna + EXPO: viz. aktuálně www.sportvisio.cz 

 Pořadatel:   Sportvisio, z.s. 

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

Měření a výsledky závodu:  aktivní čipy s technologií REAL TIME, (www.sportovniservis.cz) 
 

Parkoviště: koupaliště Flošna, HK   http://mapy.cz/s/7kNj 

Registrace: od 1.12.2015 online na www.sportvisio.cz a na www.sportovniservis.cz 

Prezentace + EXPO :  sobota 8.10.2016 (10:00 - 20:00) 

                                 neděle 9.10.2016 (7:30 - 10:30)  

Startovné a přihlášky: viz. sekce přihlášky (www.sportvisio.cz) 
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http://mapy.cz/s/7kNj
http://sportvisio.cz/new/zavody/hradecky-pulmaraton/prihlaska
http://www.sportovniservis.cz/
http://sportvisio.cz/new/zavody/hradecky-pulmaraton/prihlaska
http://www.sportvisio.cz/


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: 1000 Kč 

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

Rekord závodu: Muži: Jan Kohut (2015) 1:06:18 

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

Kategorie: rozhodující je věk v den závodu 

 1. JEDNOTLIVCI 

M20+ / Z20+ 1998 -1987  18 - 29 let 

M30+ / Z30+ 1977 - 1986 30 - 39 let 

M40+ / Z40+ 1967 - 1976 40 - 49 let 

M50+ / Z50+ 1957 - 1966 50 - 59 let 

M60+ 1956   - 60 a více let 

2. PŘEBOR ČR ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK  

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 21,097km rovným dílem. 
Zažijte kouzlo společné radosti a úspěchu!!! 

 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!!! 

      

 

                                


