
 

 

Havlíčkobrodský půlmaraton 

Mistrovství UNITOP ČR  

Datum: 24. 9. 2022 

Místo: sportovní areál Plovárenská, Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 

„To nejhezčí z Havlíčkova Brodu uvidíte při jednom závodě“ 

Hlavní závod: Půlmaraton 

Hlavní závod je určen pro příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 

(HZS), zaměstnance Policie ČR, HZS nebo Ministerstva vnitra, jejich rodinné 

příslušníky a ostatní občany včetně dětí a mládeže do 18 let. Pro zařazení 

závodníků do jednotlivých kategorií je určující ročník narození. Časový limit pro 

uběhnutí závodu je 3 hodiny. 

Délka trati: 21,1 km  

Ročník: desátý 

Povrch: asfaltové cesty 95 %, pěšina nebo dlažba 5 % 

Trasa: Trať vede po veřejných cyklostezkách a chodnících, z velké části podél 

břehu řeky Sázavy. Průběh Havlíčkobrodským náměstím. 

Okruh o délce cca 5,2 km se poběží čtyřikrát. 

Občerstvení: bude zajištěno v místě startu a cíle a na každém 5. km  

Poslední vítěz (2021) 

muži: Jan Kohut: 01:12:02   ženy: Jana Pilařová: 01:23:57 

Kategorie 

Muži: 

▪ M1 – 18 až 39 let (1983–2004) 

▪ M2 – 40 až 49 let (1973–1982) 

▪ M3 – 50 až 59 let (1963–1972)  

▪ M4 – 60 let a starší (1962 a 

dříve) 

Ženy: 

▪ Z1 – 18 až 39 let (1983–2004) 



 

 

▪ Z2 – 40 až 49 let (1973–1982) 

▪ Z3 – 50 až 59 let (1963–1972) 

▪ Z4 – 60 let a starší (1962 a 

dříve) 

Ceny: V absolutním pořadí u mužů a žen finanční odměna pro 3 nejlepší 

3000 Kč - 2000 Kč - 1000 Kč 

Startovné 

400 Kč  do 31. července 2022 

500 Kč  do 23. září 2022 

600 Kč po tomto datu a při platbě na místě 

 

Štafety  

Štafetové závody jsou určeny pro veřejnost od 15 let. Závod je společný pro 

muže, ženy i smíšené štafety. Štafetový firemní tým (registrovaný v kategorii 

FT4x5) mohou tvořit pouze zaměstnanci dané firmy. Běžci ve štafetě běží v 

předem nahlášeném pořadí. V případě účasti 3 závodníků může jeden z nich 

absolvovat 2 úseky.  

Běžci ve štafetě běží v předem nahlášeném pořadí. 

Ročník: sedmý 

Délka trati: 21,1 km 

Na každého člena štafety čeká jeden okruh o jednotné délce cca 5,2 km. 

Kategorie 

▪ čtyřčlenné štafety 4 x 5,275 km (Š4x5) 

▪ čtyřčlenné štafety firemních týmů 4 x 5,275 km (FT4x5) 

Startovné 

1000 Kč  do 23. září 2022 

1200 Kč  po tomto datu a při platbě na místě  

Š4x5 a FT4x5: 250 Kč za každého člena štafety (popř. 300 Kč) 



 

 

 

Dětské závody  

Závody pro chlapce i dívky od těch úplně nejmenších až po patnáctileté se 

poběží na okruhu v areálu Plovárenská. Děti podle věku poběží trať na 100, 400, 

800 metrů.  

Ročník: sedmý 

Délka trati: 100 m, 400 m, 800 m 

Povrch: asfaltové cesty 

Trasa: Trať vede po asfaltové cestě (cyklostezce) v areálu Plovárenská. 

Okruh o délce 400 m. 

Kategorie 

Děti: do věku 5 let (rok 2017 a mladší) okruh 100 m 

Vyhlášena budou jen první místa. 

Chlapci: 

Běh na 400 m CH1 – do 7 let (2016–2015)  

Běh na 400 m CH2 – do 9 let (2014–2013) 

Běh na 800 m CH3 – do 11 let (2012–2011) 

Běh na 800 m CH4 – do 13 let (2010–2009) 

Běh na 800 m CH5 – do 15 let (2008–2007) 

Dívky: 

▪ D1 – do 7 let (2016–2015)  

▪ D2 – do 9 let (2014–2013)  

▪ D3 – do 11 let (2012–2011)  

▪ D4 – do 13 let (2010–2009) 

▪ D5 – do 15 let (2008–2007)  

Vyhlášena budou první tři místa v každé kategorie. 

 

Startovné 

50 Kč  do 23. září 2022 

80 Kč  po tomto datu a při platbě na místě 

 

 



 

 

Lidový Běh  

Nemáte tým na štafetový závod a celý půlmaraton je příliš náročný? Zúčastněte 

se Lidového Běhu na trati dlouhé přibližně 5,2 km a přispějte na sport dětí 

v Havlíčkově Brodě. 

Ročník: třetí 

Délka trati: jeden okru cca 5,2 km 

Kategorie 

Muži Ženy 

Vyhlášeno bude jen první místo v obou kategoriích 

Startovné 

100 Kč  do 31. července 2022 

150 Kč  do 23. září 2022  

200 Kč po tomto datu a při platbě na místě 

Část startovného bude použito na sportovní potřeby pro mládež! 

 

Kontakty 

Ing. Jiří Brychta  

Ředitel závodu  

E-mail: obytnak@seznam.cz 

Mgr. Tomáš Nejedlý 

Projektový manažer 

E-mail: TomNejedly@seznam.cz 

Sport Factory Team, z.s. 

IČO: 07865309 

E-mail: sportfactoryteam1@gmail.com  

Číslo účtu: 2601740505/2010, Fio banka a.s. 

(IBAN: CZ1020100000002601740505, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX) 

http://havlickobrodskypulmaraton.cz/ nebo www.hbpulmaraton.cz  

FB https://www.facebook.com/havlickobrodskypulmaraton/  
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