
 
 

 
 

55. ROČNÍK OLOMOUCKÉ DVACÍTKY V CHŮZI 
G E N E R Á L N Í  P A R T N E R - SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. 

 
MISTROVSTVÍ ČR V CHŮZI NA 20 km MUŽŮ A ŽEN 
MISTROVSTVÍ ČR V CHŮZI NA 10 km VETERÁNŮ 

 
Pořadatel 
Atletický klub Olomouc. 
 
Datum 
Sobota 10. dubna 2021. 
 
Místo 
Smetanova sady - Olomouc. Trať je certifikovaná podle mezinárodních pravidel IAAF a ČAS. 
Start závodu a cíl bude na hlavní promenádě Smetanových sadů v Olomouci.  
 
Vedoucí činovníci 
Delegát ČAS     
Technický delegát    
Předseda organizačního výboru David Uhlíř 
Ředitel závodů   David Uhlíř tel.: 737 572 927 
Hlavní rozhodčí   RNDr. Ludmila Pudilová 
 
Přihlášky 
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 22. 
března do neděle 4. dubna 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 4. dubna 2021 ve 24.00 hodin. 
Zahraniční účastníci se přihlašují emailem na adresu info@atletikaolomouc.cz ve stejném termínu.  
 
Startují 
Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými 
oddíly. 
  
Závodní kancelář: 
Bude otevřena v sobotu 10. dubna 2021 od 08.30 do 12.00 hodin (ukončení prezentace a výdeje 
startovních čísel) v hudebním pavilonu naproti restauraci Fontána.  
 
Výdej startovních čísel: 
Výdej startovních čísel a čipů bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři v hudebním pavilonu na 
kolonádě Smetanových sadů naproti restauraci Fontána. Každý závodník, resp., každá závodnice, 
musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv 
úpravy. 
Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže upevněný čip na kotníku a to 
bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 
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Šatny: 
K dispozici na atletickém stadionu AK Olomouc, 17.listopadu 3, v atletické hale a slouží pouze k 
převlečení, za odložené cenné věci pořadatel neodpovídá! 
 
Výsledky a ceny : 
Závodníci na 1.-3. místě MČR v chůzi na 20km v celkovém pořadí obdrží medaile a věcné ceny. 
Závodníci na 1.-3.místě v MČR veteránů v chůzi na 10 km v každé kategorii obdrží diplomy. 
Závodníci na 1 km, 3 km a 5 km obdrží účastnické medaile a první 3 závodníci obdrží drobné věcné 
ceny. 
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce www.atletikaolomouc.cz. Oficiální výsledky 
budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. 
 
Časový pořad 
12:00 1 km mužů a žen 
12:15 3 km mužů a žen 
12:45 5 km mužů a žen 
13:30 10 km veteránů - Mistrovství ČR 
13.30 20 km mužů a žen – Mistrovství ČR 
 
 
Poznámka 
V průběhu závodu bude uplatňováno pravidlo 230 odst. 7 písm. c) Pravidel atletiky – Penalty zone. 
 
Stravování: 
Pořadatel zajišťuje pouze osvěžovací a občerstvovací stanici v průběhu závodu a čaj v cíli závodu. 
Lze využít i nabídku restaurace Fontána v prostoru závodu. 
 
Parkování: 
Parkovat je možno na atletickém stadionu, případně na tržnici cca 200 m od místa startu. V parku 
není povoleno parkovat. 
 
Další informace: 
Atletický klub Olomouc, 17.listopadu 1139/3, CZ-77900 Olomouc, email: info@atletikaolomouc.cz 
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VĚKOVÉ KATEKORIE VETERÁNŮ PRO ROK 2021– pro MČR mimo dráhu 
(označení kategorií podle World Masters Athletics) 

 
M35 (muži 35-39 let, nar. 1982-1986)   Ž35 (ženy 35-39 let, nar. 1982-1986) 
M40 (muži 40-44 let, nar. 1977-1981)   Ž40 (ženy 40-44 let, nar. 1977-1981)   
M45 (muži 45-49 let, nar. 1972-1976)   Ž45 (ženy 45-49 let, nar. 1972-1976)   
M50 (muži 50-54 let, nar. 1967-1971)   Ž50 (ženy 50-54 let, nar. 1967-1971)  
M55 (muži 55-59 let, nar. 1962-1966)   Ž55 (ženy 55-59 let, nar. 1962-1966)   
M60 (muži 60-64 let, nar. 1957-1961)   Ž60 (ženy 60-64 let, nar. 1957-1961)  
M65 (muži 65-69 let, nar. 1952-1956)   Ž65 (ženy 65-69 let, nar. 1952-1956)   
M70 (muži 70-74 let, nar. 1947-1951)   Ž70 (ženy 70-74 let, nar. 1947-1951)   
M75 (muži 75-79 let, nar. 1942-1946)   Ž75 (ženy 75-79 let, nar. 1942-1946)   
M80 (muži 80-84 let, nar. 1937-1941)     Ž80 (ženy 80-84 let, nar. 1937-1941) 
M85 (muži 85-89 let, nar. 1932-1936)  
M90 (muži 90-94 let, nar. 1927-1931) 
 
 
 
 
 


