
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
  BĚH NA 24 HODIN na atletické dráze 

           
Atletický stadion města Plzně 

 
 

Plzeň – Skvrňany , Vejprnická 36 
 

  
RROOZZPPII SS  zzáávvoodduu    

  

PPoořřaaddaatteell   ::   SSCC  MMAARRAATTHHOONN  PPLLZZEEŇŇ,,zz..ss..  
DDaattuumm  aa  mmííssttoo  ::   2277..řřííjj nnaa  22001188  ,,  PPllzzeeňň  ––  SSkkvvrrňňaannyy  ,,  AAtt lleett iicckkýý  ssttaaddiioonn  mměěssttaa  PPllzznněě  
                                                          VVeejj pprr nniicckkáá  3366                                                            
ČČiinnoovvnnííccii   zzáávvoodduu  ::     řřeeddii tteell   aa  mmaannaažžeerr   II nngg..VVllaasstt iimmii ll   ŠŠrr oouubbeekk  
  
PPřřiihhlláášškkyy::     OONN--LL II NNEE  nnaa  wwwwww..mmaarr aatthhoonnppllzzeenn..cczz    
EE--mmaaii lleemm  ::   ssrr oouubbeekk@@mmaarr aatthhoonnppllzzeenn..cczz  ,,  tteell ..  660088887766669999    
SSttaarr ttuujj íí  ::   mmuužžii   ,,  žžeennyy  
SSttaarr ttoovvnnéé  ::       
BBěěhh  nnaa    2244  hhooddiinn    ::   880000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  3311..77..  22001188  

11..000000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  11..1100..  22001188  
11..220000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  vv  hhoottoovvoosstt ii   2277..1100..  22001188  

BBěěhh  nnaa    1122  hhooddiinn    ::   880000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  3311..77..  22001188  
11..000000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  11..1100..  22001188  
11..220000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  vv  hhoottoovvoosstt ii   2277..1100..  22001188  

BBěěhh  nnaa  110000  kkmm    ::     660000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  3311..77..  22001188        
880000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  ddoo  11..1100..  22001188  
11..000000,,--KK čč  ––  ppllaattbbaa  vv  hhoottoovvoosstt ii   2277..1100..22001188  

  
Startovné  v uvedené výši zaplaťte převodním příkazem na účet SC MARATHON 
PLZEŇ , č.ú. 248529776/0300 , vedený u ČSOB ,pokud možno co nejdříve.  
Variabilní symbol  je 27102018. Do poznámky uveďte své jméno a p říjmení  . 
  
  
PPrr eezzeennccee  ––  vvýýddeejj   ssttaarr ttoovvnníícchh  ččíísseell   ::   2277..1100..  22001188  oodd  88..3300  ddoo  99..3300    hhooddiinn    
  
  
  
  



KK aatteeggoorr iiee  ::       
11))  mmuužžii   ––  MM AA  ((  aabbssoolluuttnníí  ppoořřaaddíí  ))        66))  žžeennyy  ––  ŽŽAA  ((  aabbssoolluuttnníí  ppoořřaaddíí  ))  
22))  mmuužžii   ––  MM 2200  ((  1188  ––  3399  lleett   ))                            77))  žžeennyy  ––  ŽŽ2200  ((  1188  ––  3399  lleett   ))  
33))  mmuužžii   ––  MM 4400  ((  4400  ––  4499  lleett   ))                            88))  žžeennyy  ––  ŽŽ4400  ((  4400  ––  4499  lleett   ))  
44))  mmuužžii   ––  MM 5500  ((  5500  ––  5599  lleett   ))                            99))  žžeennyy  ––  ŽŽ5500  ((  5500  ––  5599  lleett   ))  
55))  mmuužžii   ––  MM 6600  ((  6600  ––  6699  lleett   ))                      1100))  žžeennyy  ––  ŽŽ6600  ((  6600  ––  6699  lleett   ))  
                                      
CCeennyy  ::           
vvěěccnnéé  ddllee  mmoožžnnoossttíí  ppoořřaaddaatteellee  
  
  
                          

ČASOVÝ  PROGRAM   27.října 2018 : 
 
8.30 hod.     zahájení  registrace ultramaratonců 
9.30 hod.     ukončení registrace ultramaratonců 
10.00 hod.   start  Běhu na 24 hodin a běhu na 100 km  
 

ČASOVÝ  PROGRAM   28.října 2018 : 
 
10.00 hod.   ukončení běhu na 24 hodin 
11.00 hod.   vyhlášení vítězů  
  
                    
POZNÁMKA :  
 
Krom ě běhu na 24 hodin , 12 hodin a běhu na 100 km bude v 10.00 hodin 
odstartován také 11.ročník běhu na 30 000 m a 20 000 m – PLZEŇSKÁ TŘICÍTKA 
a DVACÍTKA a 9.ro čník Maratonu na atletické dráze . Ultramaratonci 
budou automaticky zařazeni i do výsledkové listiny těchto závodů. 
( viz přiložené propozice – rozpis závodu ) 
Měření bude prováděno pomocí čipové technologie. 
 
  
Vítězové běhu na 24 hodin z 28.10.2017 :   
 
muži :     Dušan KOPEČNÝ   206 000 m 
ženy :      Michaela DIMITRIADU    213 200 m 
 
Vítězové běhu na 100 km z 28.10.2017 :   
 
muži :     Filip ŠVRČEK   9:33:02 hod. 
ženy :      Michaela DIMITRIADU         10:13:35 hod. 
 


