53. ročník Olomoucké dvacítky v chůzi
Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Datum
13.4.2019
Místo
Olomouc (Olomouc - Smetanovy sady)
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Mgr. Hrabal Miroslav

Hlavní rozhodčí

RNDr. Ludmila Pudilová

Technický ředitel

Lajčík Alois

Řídící soutěže družstev

Kratochvíl Petr

Časomíru zajišťuje

Online Systém s.r.o.

Výsledky zpracoval

Ing. Boklažuk Michal

Startují
Muži
Ženy

1929-2011
1929-2011

Kategorie veteránů:
od 35 let v pětiletých kategoriích, M/Ž35, M/Ž40, M/Ž45, M/Ž50, M/Ž55, M/
Ž60, M/Ž65, M/Ž70, M/Ž75, M/Ž80
Soutěže
Muži
Ženy

chůze 1000m, 3km chůze, 10km chůze
chůze 1000m, 3km chůze, 10km chůze

Technická ustanovení
Závod se uskuteční jako 1. kolo soutěží družstev extraligy, 1.NAL, 2.NAL,
Mistrovství České republiky veteránů mužů a žen na 10 km,
Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen na 10 km.
Popis tratě:
Nový asfaltový okruh (1300m) na kolonádě Smetanových sadů, trať je certifikovaná podle mezinárodních
pravidel IAAF a ČAS.

Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
NE
Větroměr běhy:
NE

Větroměr dálka:

NE

Závodní kancelář
Bude otevřena v hudebním pavilonu ve Smetanových sadech od 8:30
Startovné
Přihlášení přes web startovné neplatí. Závodníci přihlášení v den závodu 100 Kč
Přihlášky
Oddíly a jednotlivci jsou povinni podat přihlášku na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). Do pátku
12.dubna 2019 do 12:00 hodin.
Startovní čísla
Výdej startovních čísel a čipů bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři v hudebním pavilonu na kolonádě
Smetanových sadů naproti restauraci Fontána. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v
průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.
Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže upevněný čip na kotníku a to bez
možnosti jeho jakékoliv úpravy.
Šatny
K dispozici na atletickém stadionu AK Olomouc, 17.listopadu 3, v atletické hale, slouží pouze k
převlečení, za odložené cenné věci pořadatel neodpovídá!
Výsledky
Ceny:
Závodníci na 1.-3. místě mužů i žen v celkovém pořadí obdrží medaile a věcné ceny,
závodníci na 1.-3.místě v MČR veteránů v každé kategorii obdrží diplomy,
závodníci na 1.-3.místě v MMaS obdrží medaile.
Závodníci na 1 km a 3 km obdrží účastnické medaile a první 3 závodníci obdrží drobné věcné ceny.
Výsledky:
Budou zveřejněny na internetové stránce www.atletikaolomouc.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na
webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad
sobota, 13.4.2019
Čas
10:45
11:00
11:45

Disciplíny
chůze 1000m M
chůze 1000m Ž
3km chůze Ž
3km chůze M
10km chůze M
10km chůze Ž

Stravování
Osvěžovací stanice v průběhu závodu a čaj v cíli závodu. Restaurace Fontána.

Parkování
Parkovat je možno na atletickém stadionu, případně na tržnici cca 200 m od místa startu. V parku není
povoleno parkovat.

