
 

ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá 

XVIII. ročník 

MEMORIÁLU MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU 

 

ŠTAFETOVÝ ½ MARATON DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH SMÍŠENÝCH 

DRUŽSTEV 

  BĚŽECKÝ ZÁVOD MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA  

 

*4. LISTOPADU 2017 * OTROKOVICE – BAŤOV* 

START A CÍL U SPORTOVNÍHO AREÁLU BAŤOV 

 

PROPOZICE 
 
 
Pořadatel: TJ Jiskra Otrokovice z.s. 
 Ve spolupráci s rodinou Podmolíků a kamarády a přáteli 
 
Dovolujeme si všechny účastníky upozornit, že letošní ročník vzpomínkového závodu na doktora Podmolíka, 
se koná na náhradní trase, která částečně kopíruje původní okruh. Zázemí bylo přesunuto do prostor 
moderního Městského Sportovního areálu Baťov. Stravování závodníků půlmaratónu bude zajišťovat stejně 
jako v loňském roce ve svém zařízení Lanáček. Občerstvení bude zajištěno i na areálu v prostoru závodu. 
 Důvodem ke změnám je rozsáhlá rekonstrukce a dostavba Městské Sportovní haly. Práce v okolí haly zcela 
znemožnily uspořádání stále populárnějších dlouhých závodů a využití certifikovaného okruhu se startem a 
cílem u haly. Byla zvažována i možnost odložení nebo přerušení tradice závodu. Po vyhodnocení všech 
možností, jsme zvolili variantu Memoriálového závodu jednotlivců v půlmaratonu, běžeckého závodu žactva 
a tolik populárních štafet.  Věříme, že i letošní ročník bude důstojnou vzpomínkou na nadšeného propagátora 
běhání MUDr. Josefa Podmolíka. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. 

        
 

Datum:     sobota 4. 11. 2017  
 
Časový pořad:   9:45 Postupně 

mladší žačky, starší žačky a mladší žáci společně, na závěr starší žáci 
všichni na zkráceném okruhu 

10:30 Memoriál MUDr. Podmolíka v půlmaratonu 
12:00 Štafetový ½ maraton institucí, firem, rodin, přátel a ½ maraton smíšených  

štafet mládeže  
Vyhlášení výsledků mládeže po doběhu kategorií 
14:00 Vyhlášení Memoriálu a štafet 

 

 
                                                                                                                                              

  
     



Přihlášky:   Přihlášky všech závodů a všech kategorií pouze online na www.pul-maraton.cz,  
dotazy na email prudky11@seznam.cz do 1. 11. 2017.  

 
Volná místa budou k dispozici v den startu při prezentaci za zvýšené startovné o 

100,- Kč. POZOR, kapacita závodů je omezena!!! ½ maraton 150 startujících, 

štafetový ½ maraton 100 štafet (dospělí+mládež), mládež bez omezení.  

PREZENTACE KONČÍ VŽDY 30 min PŘED STARTEM DANÉHO ZÁVODU!!!  

I PŘEDEM PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI PŘED TÍMTO LIMITEM PŘEVZÍT 

STARTOVNÍ ČÍSLO A ČIP PRO ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ ČASU. 

PREZENTACE JE V PROSTORU STARTU A CÍLE V BUDOVĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU 

BAŤOV 

Šatny:   Šatny sloužící jen pro převlečení, budou k dispozici ve Sportovním areálu Baťov, 

pořadatel neručí za ztrátu věcí. K dispozici jsou i sprchy a sociální zařízení. 

PARKOVACÍ PLOCHY JSOU OMEZENY, DOPORUČUJEME PARKOVAT V PŘILEHLÝCH ULICÍCH 

 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, v případě nutnosti je možno předem objednat u pořadatele 
                                         Tel. 605 155 155 

 
Občerstvování:  dle pravidel atletiky 

 
Startovné on line:   300,- Kč ½ maraton (včetně teplého jídla po závodě) 
do 1. 11. 2017                400,- Kč štafeta ½ maraton institucí, firem, rodin, přátel 
                                         bez startovného - štafeta ½ maraton smíšených štafet mládeže, žactvo, 

 
Měření časů bude provedeno elektronicky. V ceně startovného je započteno zapůjčení 
čipu pro elektronické měření času. Závodník i štafeta obdrží 1 čip, štafetě slouží jako 
štafetový kolík.  
Půjčení čipu bude oproti vratné záloze 200,- Kč. 
 

Trať:   START, CÍL – před sportovním areálem Baťov 
½ maraton OKRUH – 100 % asfalt, převýšení 4 m, délka 3 460 m – 6 okruhů a náběh 

 
Žactvo a dorost OKRUH -100 % asfalt, převýšení 4 m, délka 860 m  – 1 okruh mladší 
žačky, starší žačky, mladší žáci 2 okruhy, starší žáci 3 okruhy 

 
 

KATEGORIE A CENY 
 

Žactvo 
Žactvo (mladší žactvo 2004-2005, starší žactvo 2002-2003) - nejlepší tři obdrží medaile a věcné ceny. 

 
 

½ maraton smíšených štafet mládeže 
Startuje maximálně 6 členů, od ročníku narození 1999 a mladší, v družstvu musí startovat minimálně 2 dívky a 
zároveň minimálně 3 startující ročník 2001 a mladší v libovolné kombinaci. Člen štafety může absolvovat 
maximálně 3 po sobě následující kola. První tři štafety obdrží medaile a věcné ceny. 
 

 
 



½ maraton štafet institucí, firem, rodin, přátel 
Startuje maximálně 6 členů, štafety mohou startovat v jakémkoli složení. Člen štafety může absolvovat 
maximálně 3 po sobě následující kola. V případě dvoučlenné štafety musí proběhnout minimálně dvě 
předávky. První tři štafety obdrží věcné ceny. Finanční prémie pro vítěznou štafetu za podmínky viz finanční 
prémie. 

 
½ maraton 

Muži (ročník 98 a starší)       Ženy (ročník 98 a starší) 
Veteráni 40 - 49 let      Veteránky 40 let a starší 
Veteráni 50 - 59 let – MEMORIÁLOVÁ KATEGORIE 
Veteráni 60 let a starší  

 
O zařazení do kategorie u veteránů rozhoduje datum narození (viz mezinárodní veteránská pravidla).  
V případě účasti méně jak tří závodníků v kategorii se startující automaticky posunují do hodnocení mladší 
kategorie. První tři v kategorii obdrží věcné ceny. V absolutním pořadí finanční prémie. 

ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA NÁKLADY VYSÍLAJÍCÍ SLOŽKY!!!  
KAŽDÝ ZÁVODNÍK ODPOVÍDÁ ZA SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV A ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!  

ZA ZDRAVOTNÍ STAV ZÁVODNÍKA MLADŠÍHO 18 ti LET ZODPOVÍDÁ JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE!!! 
ZÁVOD SE KONÁ BEZ OMEZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU S REGULACÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATKÁCH!!! 

POŘADATEL NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ V PRŮBĚHU KONÁNÍ ZÁVODU!!! 

   registrace ONLINE na www.pul-maraton.cz .. 

   

 

 

 
 
 

       
 
 
 

½ maraton  
Absolutní pořadí 

      Muži                                                                         Ženy 
1.  3 000,- Kč                     1.  3 000,- Kč 
2.  2 000,- Kč                     2.  2 000,- Kč 
3.  1 000,- Kč                  3.  1 000,- Kč 

Při nesplnění limitu 1:11:30                          Při nesplnění limitu 1:23:30 
        je finanční odměna krácena na 50%.                                            je finanční odměna krácena na 50%     
    Při překonání traťového rekordu 1:04:59                   Při překonání traťového rekordu 1:13:37 
              získá vítěz prémii 3 000,- Kč.                            získá vítězka prémii 3 000,- Kč. 
 

Závodníci z České republiky 

Prémie pro nejlepšího českého závodníka bez ohledu na pořadí 2 000,- Kč při překonání času 1:06:49,0. 
(projektovaný čas z OR MUDr. Josefa Podmolíka na 10 km 30:41,8 a na maraton 2:17:45,0) 

Prémie pro nejlepší českou závodnici bez ohledu na pořadí 2 000,- Kč při překonání času 1:16:49,0. 

Prémie pro vítěznou štafetu 2 000,- Kč při překonání traťového rekordu 1:06:04,0. 


