
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLFINCAR TRUTNOVSKÝ PŮLMARATON 2016 

 
Pod záštitou starosty města Trutnov Mgr. Ivana Adamce 

Popis akce: Závod v běhu na 21,097 km se startem a cílem v centru města Trutnov. Certifikovaná 

trasa vede jak historickou částí, tak i kolem řeky Úpy. Součástí akce budou také dětské závody v 
běhu, štafetové běhy, zkrácená verze běhu na 10 km a bohatý doprovodný program pro celou 
rodinu. Zázemí závodu bude u nového společenského centra města Trutnov – UFFO. 

Ročník: 1. 

Termín: neděle 29.5.2016  

Start: 12:00 půlmaraton / 11:45 běh na 10 km 

Místo: Trutnov, Společenské centrum UFFO 

Trasa: rovinatá, asfalt, cca 300 km kostky- kombinace historického centra a blízké přírody 

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

Prezentace, šatny, úschovna: Společenské centrum UFFO, Trutnov 

Pořadatel:   Sportvisio, z.s. a Olfincar Ski Team Trutnov 

Ředitel závodu: Mgr. Zuzana Wernerová 

Měření a výsledky závodu:  Měření časů pomocí čipů (www.sport-base.cz) 

Parkoviště: Společenské centrum UFFO, Trutnov 

Registrace:  online na  www.sportvisio.cz 

Prezence: neděle 29.5.2016 (7:30 – 11:00)  

Startovné a přihlášky: viz. sekce přihlášky (www.sportvisio.cz) 

Ceny a odměny: Věcné a finanční ceny od sponzorů a partnerů závodu 

Kapacita závodu: omezena na 600 běžců 

Limit závodu: 3:00 hod 

 

 

 

 

 

http://sportvisio.cz/new/zavody/hradecky-pulmaraton/prihlaska
http://www.sportvisio.cz/


 

 

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. JEDNOTLIVCI 10 km 

M - Muži bez věkového omezení 

Z - Ženy bez věkového omezení 

3. DĚTSKÉ ZÁVODY 

Kategorie: 

B 1 (rok narození 2012 a mladší)   100 m 

B 2 (rok narození 2011 - 2010)   100 m 

B 3 (rok narození 2009-2008)        200 m 

B 4 (rok narození 2007-2006)        400 m 

B 5 (rok narození 2005-2004)        800 m 

B 6 (rok narození 2003-2002)        1200m 

B 7 (rok narození 2001-2000)        2400m 

 

4. 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!!! 

 

 

 

 

 


