
PROPOZICE VELKÉ CENY UNITOP ČR 

1. ročník - Horský půlmaraton a silniční běh na 10 km 

Horský půlmaraton a silniční běh na 10 km je novým závodem pořádaným Krajským ředitelstvím PČR 

Olomouckého kraje a Policejním sportovním klubem z.s., závod je určen především pro všechny 

policisty a občanské zaměstnance PČR, kteří budou soutěžit na obou tratích o poháry vedoucích 

funkcionářů. V případě ½ maratonu o pohár ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje 

a u 10 km tratě to bude klání o pohár vedoucího Územního odboru PČR Přerov. Dále je závod 

v kategorii „open“ otevřen pro ostatní složky IZS (záchranná služba, obecní policie, armáda, hasičský 

záchranný sbor), rodinné příslušníky policistů a členů ostatních složek IZS a pro hosty z řad orgánů 

státní správy a samosprávy a z řad sponzorů a dalších hostů. Závod je evidován jako Velká cena 

Unitop ČR 

 

Pořadatel:  

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc 

Policejní sportovní klub z.s., U Výstaviště 18, 751 52 Přerov 

 

Pro PČR je k závodu vydán rozkaz ředitele KROK: KRPM-47844/ČJ-2017-1400SL 

 

Start:     21.09.2017 v 10:00 hodin Rajnochovice u  obecního úřadu 

Cíl:    Rajnochovice u obecního úřadu 

 

Délka tratě a časový limit: 21 km stoupání/klesání: 926 m limit: 4,5 hodiny 

    10 km stoupání/klesání: 197 m limit: 1,5 hodiny 

 

Účastnický limit:  200 účastníků (celkem) 

Přihlášky do závodu: přihlášení na závod je možné pouze přes přihlašovací formulář na 

internutetu na  stránkách http://horskybeh.pskprerov.cz/ nebo přímo 

na odkaze http://draci-unitop.formees.com/f/prihlaska/. Přihlášený 

vyplní všechny požadované údaje nutné pro jeho registraci a zařazení 

do příslušné kategorie závodu. Rovněž potvrdí souhlas se 

zpracováním osobních údajů a poučení, že je způsobilý závod 

absolvovat. Pojištění si řeší každý individuálně.  

 

Začátek registrace: 01.04.2017 od 08:00 hodin 

Konec registrace: 07.09.2017 ve 23:59 hodin 

 

Kategorie:   Muži PČR do 50 let, 50 let a více (PČR a o.z. PČR) 

 Muži open ostatní IZS a hosté  (bez kategorií) 

 Ženy PČR do 40 let, 40 let a více (pouze PČR a o.z. PČR) 

Ženy open ostatní IZS a (bez katerogií) 

 

http://horskybeh.pskprerov.cz/
http://draci-unitop.formees.com/f/prihlaska/


v případě, že v jednotlivých kategoriích u PČR bude počet nižší než 5 

účastníků, budou kategorie sloučeny bez rozdílu věku. Podrobné 

informace k přihlašování jsou v pravidlech závodu. 

 

Startovné: 100 Kč (10 km trať), 200 Kč (21 km trať) splatné nejpozději do 15.09.2017, na 

účet PSK Přerov z.s. číslo účtu 19-4217150227/0100, var. symbol: 20170921  

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení závodníka. Na vyžádání je 

možné vystavit doklad o zaplacení. 

V ceně startovného: možnost ubytování, zajištění zázemí a organizace závodu, mapa s trasou (21 

km), měření závodu, doprovodný program, startovní balíček s pamětním 

dárkem, informační materiály a případné drobné dárky od sponzorů, 1 hlavní 

jídlo v zázemí závodu (polévka, guláš, pitný režim), 4 občerstvovací stanice  

(1 v prostoru startu a cíle, 3 na trati, z toho 2 rychlé (voda, ionťák, sůl) a 1 

velká (voda, ionťák, sůl, ovoce, oplatky) 

Možnost ubytování: všichni přihlášení a doprovod budou mít možnost ubytování v místě zázemí 

závodu a jeho okolí, a to ve vlastních stanech u kulturního domu, případně 

přímo v kulturním domě na vlastních kalimatkách a spacácích. WC a sprchy 

v místě. Ubytování je zdarma, ale nutno vyznačit v přihlášce! Stravování 

v místních zařízeních (je jich tam dostatek, je to rekreační oblast) poté v den 

závodu viz dále v propozicích. Ubytování je možné od 16:00 hodin dne 

20.09.2017 do 09:00 hodiny 22.09.2017 (stany do 10:00 hodiny) 

Občerstvovací stanice: Rajnochovice u tělocvičny 0 – 10 – 21,1 km (velká), Tesák – Teodorův pramen 

5 km (rychlá: voda, ionťák, sůl), Košovy  7,7 km (rychlá: voda, ionťák, sůl), 

Tesák – pod Čerňavou 11,6 km (velká: voda, ionťák, sůl, ovoce, oplatky), Pod 

Černou bařinou 17,5 km (rychlá: voda, ionťák, sůl) 

Trasa závodu: je vedena po turistických trasách Hostýnských vrchů a po individuálně 

značených tratí - viz mapa závodu po akreditaci. 

10 km: Rajnochovice OÚ – Rosošné háj. – Teodorův pramen a zpět 

 21 km: Rajnochovice OÚ –Rosošné háj. – Pod Ožirákem – Košovy (nad 

táborem) – Tesák – Čerňava pam. – Jehelník pam. – Kelčský Javorník – Pod 

Černou bařinou – Rajnochovie OÚ 

 

Akreditace na závod: proběhne v kulturním domě v Rajnochovicích dne 20.09.2017 v době od 

16:00 do 20:00 hod. zejména pro ty, kteří využijí možnosti ubytování  nebo v 

den závodu od 07:30 do 09:00 hodin. Závodníci obdrží mapu závodu (21 km), 

identifikační náramek – čip, lístek na občerstvení, startovní číslo, startovní 

tašku s prezenty apod. 

Ceny: pro první tři v každé vypsané kategorii v obou závodech 

Pravidla závodu na: http://horskybeh.pskprerov.cz/ 

Další informace: npor. Ing. Martin Bosák,  martin.bosak@pskprerov.cz, tel.: 974 778 340 

 por. Mgr. David Jordanov, david.jordanov@pskprerov.cz, tel.: 974 778 338 

 por. Martin Zavadil, DiS, martin.zavadil@pskprerov.cz, tel.: 974 778 356 
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