
PROPOZICE 

 

 
 
 

JARNÍ PŮLMARATON 2018 

 
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a          
místostarostky města Rychnova nad Kněžnou Mgr. Jany Drejslové 

 

Popis akce: Nádherná trasa půlmaratonu a 10 km v podhůří Orlických hor.            
Jedinečná kombinace sportovního vyžití s wellness a gastro zážitkem v resortu           
Hotelu Studánka, dětské závody v běhu, sportovní program pro celou rodinu. Více            
informací naleznete na www.sportvisio.cz 

 

Ročník: 2. 

Termín: neděle 22. 4. 2018 

Místo: Letovisko Studánka, Rychnov nad Kněžnou www.mapy.cz/s/19BPF 

Start: 12:00 h půlmaraton / 11:45 h běh na 10,5 km 

Trasa: kopcovitá, terén 3/4, lesní asfaltová cesta 1/4  

Mapa: www.sportvisio.cz 

Měření a výsledky závodu: měřeno pomocí aktivních čipů s technologií REAL TIME            
(www.sport-base.cz) 

Registrace:  online na  www.sportvisio.cz pouze do úterý 17. 4. 2018 do 22:00 h. V              

případě volných kapacit i na místě. 

Registrace a prezence: Hotel Studánka, neděle  22. 4. 2018 (8:00 – 11:00 h) 

Šatny, úschovna: centrum závodu 

Parkoviště: cca 450 m od Hotelu Studánka (od startu závodu) – 
www.mapy.cz/s/19zuO 

Ceny a odměny: věcné ceny od sponzorů a partnerů závodu 

Kapacita závodu: 500 běžců 

Limit závodu: 3:00 h 

Rekord závodu na 21,0975 km: 

http://www.sportvisio.cz/
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● Muži: Pecina David (2017) 1:20:02.6 h 
● Ženy: Mikešová Jana (2017) 1:40:17.8 h 

 

Kategorie: rozhodující je věk v roce závodu 

 

1. JEDNOTLIVCI - 21 km 

M18+ / 
Z18+ 

2000 - 1989    18 - 29 let 

M30+ / 
Z30+ 

1988 - 1979   30 - 39 let 

M40+ / 
Z40+ 

1978 – 1969  40 - 49 let 

M50+ / 
Z50+ 

1968 – 1959  50 - 59 let 

M60+ 1958 a starší 60 a více   
let 

 

2. JEDNOTLIVCI - 10,5 km 

M/Z Muži / Ženy 2000 a starší  18 a více let 

JM/JZ Junioři / Juniorky 2003 - 
2001 

 15 - 17 let 

 
3. DĚTSKÉ ZÁVODY 

CH1/D1 2014 a mladší   4 roky a ml. 

CH2/D2 2013 - 2012   5 - 6 let 

CH3/D3 2011 - 2010          7 - 8 let 

CH4/D4 2009 - 2008          9 - 10 let 

CH5/D5 2007 - 2006      11 - 12 let 

CH6/D6 2005 - 2004        13 - 14 let 

 



PROGRAM ZÁVODU 

8:00 - 11:00  Prezence, registrace (půlmaraton, 10,5 km) 

8:00 - 9:15  Prezence, registrace (dětské závody) 

9:00 - 15:00  Doprovodný program  

9:45  Start dětských závodů 

11:15  Vyhlášení dětských závodů 

11:45  Start běhu na 10,5 km 

12:00  Start Jarní půlmaraton 

12:40  První závodník v cíli (10,5 km) 

13:15  První závodník v cíli (půlmaraton)  

15:00  Vyhlášení  

 

Více informací naleznete na www.sportvisio.cz 

 

 

 

 

 

 

 


