
 

 
 

 POŘADATEL:  SK SKI-OB Šternberk 

NÁZEV:  ŠTERNBERSKÝ ½ MARATON 

DATUM:  28. září 2021 (úterý – státní svátek) 

MÍSTO KONÁNÍ:
             

Šternberk - cyklostezka „Hvězdná“ 

Shromaždiště – (49.7157347N, 17.2886867E)  

 

PŘIHLÁŠENÍ:  

 

½ MARATON a běh na 10 km pouze on-line do 10. 9. 2021 na 
webu: https://obste.cz/.   

Druhý termín přihlášek je do 20. 9. 2021 bez navýšení 
startovného, ale bez nároku na startovní balíček. 

Kondiční běh na 1,5 km on-line nebo v den startu na místě. 

ÚHRADA 
STARTOVNÉHO: 

Do 10-ti dnů od registrace, nejpozději do 20. 9. 2021.  

Po tomto termínu bude přihláška bez úhrady zrušena. 

STARTOVNÉ: 

 

½ MARATON: 300,- Kč 
Běh na 10 km: 200,- Kč 
Kondiční běh na 1,5 km: 50,- Kč  

ČÍSLO ÚČTU: 1422190056/3030 

START: ½ MARATON 10:00 hod; 10 km 10:10 hod a 1,5 km 10:15 hod 

KATEGORIE 
ZÁVODŮ: 

½ MARATON:   

 muži: Jři (junioři) do 20, A 21-39, B 40-49, C 50+  

 ženy: Jky (juniorky) do 20, F 21-39, G 40+ 

Běh na 10 km:  

 muži Jři10 (junioři) do 20, A10 21-39, B10 40-49, C10 50+                            

 ženy: Jky10 (juniorky) do 20, F10 21-39, G10 40+ 

Kondiční běh na 1,5 km: P (příchozí bez kategorií)  

POPIS TRATI:  

Trasy všech závodů vedou ze Šternberka po cyklostezce „Hvězdná“ směr Olomouc, 
s obrátkou. Závodníci všech závodů se vrací po stejné trase zpět do Šternberka. 
Závody probíhají za běžného provozu.  

Povrch: asfalt + zámková dlažba. 

Občerstvení: ½ MARATON a běh na 10 km na trase, všechny závody v cíli. 

 
 

V CENĚ STARTOVNÉHO: 

½ MARATON: 

 startovní balíček (dárek s logem závodu, poukázka na občerstvení, startovní číslo a čip pro elektronické měření času);   

 občerstvovací stanice na trati a v zázemí závodu (voda, iontové nápoje, ovoce) + pamětní medaile v cíli;  

 věcné ceny pro 1. až 3. místo – muži: Jři (junioři) do 20, A 21-39, B 40-49, C 50+, ženy: Jky (juniorky) do 20, F 21-39, G 

40+. 

Běh na 10 km: 

 startovní balíček (dárek od sponzorů, poukázka na občerstvení, startovní číslo a čip pro elektronické měření času);   

 občerstvovací stanice na trati a v zázemí závodu (voda, iontové nápoje, ovoce) + pamětní medaile v cíli  

 věcné ceny pro 1. až 3. místo – muži Jři10 (junioři) do 20, A10 21-39, B10 40-49, C10 50+, ženy: Jky10 (juniorky) do 20, 

F10 21-39, G10 40+. 

  

https://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=163
https://obste.cz/


Kondiční běh na 1,5 km: 

 zapůjčení startovního čísla + pamětní medaile v cíli; 

 občerstvovací stanice v zázemí závodu + nealko v cíli; 

 drobné věcné ceny pro všechny účastníky. 

Pro všechny závody: 

 parkovné zdarma na přilehlých parkovištích viz mapa, 

 základní zdravotní zajištění – zdravotník na občerstvovací stanici a v zázemí závodu, 

 doprovodný program pro děti – soutěž v malování + hlídání dětí pro běžící rodiče během závodu, 

SOUHLAS:  

Závodníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely závodu a s fotografováním pro účely propagace sportu a jeho 
archivaci. 

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění při zranění nebo úrazu způsobeného při 
závodě nebo v souvislosti s tímto závodem. 

V návaznosti na epidemiologická opatření platná ke dni pořádání závodu předloží závodníci při prezentaci odpovídající 
potvrzení o očkování, negativním testu, anebo doklad o prodělání nákazy v uplynulých např. 180-ti dnech 

MAPA ZÁZEMÍ ZÁVODU (start, cíl a parkování):     MAPA ZÁVODU (start, obrátky a cíl): 

                                        


