
24. ročník Běhu o štěně (7,1 km) 

Memoriál Zdeňka Slepičky 

zařazený jako 27. závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje roku 2017 
 

Datum konání: Pátek 2. června 2017 

 

Místo konání: Olomouc-Hejčín, začátek stezky na Poděbrady 

Pořadatel: Radomír Lichnovský, mobil.: +420 728297915 

e-mail: Ing.RadomirLichnovsky@seznam.cz, 

  

Činovníci závodu: Ředitel závodu: Radomír Lichnovský 

 Technický delegát:  

  Hlavní rozhodčí: Rosťa Kovář 

 

Závodní kancelář: Olomouc-Hejčín, začátek stezky na Poděbrady  

Kategorie: M18 - muži do 23 let (ročník narození 1994 a mladší) 

M24 - muži 24 - 39 let (ročník narození 1978 - 1993) 

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1968 - 1977) 

M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1958 - 1967) 

M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1948 - 1957) 

M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1947 a starší) 

Z18 - ženy do 23 let (ročník narození 1994 a mladší) 

Z24 - ženy 24 - 39 let (ročník narození 1978 - 1993) 

Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1968 - 1977) 

Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1967 a starší) 

 

Šatny: V místě závodní kanceláře 

Časový program: 16:00 - 16:45 Prezentace 

  16:50 Rozprava 

  17:00 Start (všechny kategorie) 

  18:00 Doběhnutí posledního závodníka do cíle 

  18:30 Vyhlášení výsledků 

 

Startovné: 50,-Kč 

 

Místo startu: Olomouc-Hejčín, začátek stezky na Poděbrady  

 

Popis trati: 7,1 km rovina kolem Poděbrad, 80% polní cesty, 20% asfalt, nejsou vhodné tretry 

s hřeby 

 

Občerstvení: Pivo a iontový nápoj 

 

Stravování účastníků: V cíli závodu dle možností pořadatele - pivo, voda. 

 

Ceny: Diplomy a cenné upomínky dle možnosti pořadatele 

 

Výsledky: Vyhlášení výsledků proběhne v místě prezentace 

Výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách  www.liga100.cz 

 

Pravidla: Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník odpovídá za svůj 

zdravotní stav a běží na vlastní nebezpečí! 

Přihlášením se do závodu a uhrazením startovného se závodník zavazuje 

dodržováním těchto propozic a pravidel atletiky pro silniční běhy. 

  

 

V Olomouci dne 14.10.2016 

  

 

Za pořadatele srdečně zve 

  Radomír Lichnovský 

ředitel závodu 
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