
R O Z P I S 
 

O p a v s k á   m í l e  (1609 m) 
 

a 23. ročník  memoriálu  Stanislava  Mikesky 
        

Datum: 
 
• úterý 10. 9. 2013, start: 18.52 hod. 

 

Technické 
provedení: 

 
• T. J. Sokol Opava, Statutární město Opava, běžci Opavy 

 

Kategorie: 
 
• všechny věkové kategorie - žáci až veteráni 

 

Registrace:  

 
• do 3. 9. 2013, 23:59 hod 
• www.behopava.cz (registrace + podrobné informace) 
• výjimečně na email: sykora.maps@seznam.cz 

 

Prezence: 
 
• 10. 9. 2013, Horní náměstí, do 18.10 hod.  

 

Přesun od 
prezence na start: 

 
• Horní náměstí → Čapkova, → Na Rybníčku → Englišova → 

Dostojevského → Olomoucká (prostranství naproti Slezské nemocnici 
– parčík, Split)  

 
• Přesun na start individuálně po prezenci. 
• Prostor pro přípravu.  
• Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě. 

 

Start: 
 
• 18:52 hod., ul. Olomoucká (u odbočky k Slezské nemocnici) 

 

Trať: 

 
• Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po 

ul. Olomoucká na Horní náměstí (cíl).  
 
• Délka 1609 m  
• Naváděcí cedule po 400 m 

 
• Závodníci dbají pokynů pořadatele a běží v pravé časti vozovky za 

částečně uzavřeného provozu.  
• Trať je přesně vyměřená. 
• Běží se s čipy, které budou vydávány při prezenci a vráceny v cíli 

závodu.  
• Startovní čísla zůstávají. 
 

Vyhlášení vítězů:    
 
• Bezprostředně po závodě - první tři závodníci. 

 

Průběh závodů:     

 
• Závod probíhá podle pravidel atletiky. 

 
 
 



Startovné 

 
• 50,- Kč pro včas zaregistrované (vybírá se při prezenci) 
• 100,- Kč pro nezaregistrované (vybírá se při prezenci)  
 
• 200,- Kč zapůjčení čipu (vratná kauce) 
 

Občerstvení: 
 
• Horní náměstí 

 

Price money  

 
MUŽI 
• 1. místo: 3.000,- Kč 
• 2. místo: 2.000,- Kč 
• 3. místo: 1.000,- Kč 

 
ŽENY 
• 1. místo: 3.000,- Kč 
• 2. místo: 2.000,- Kč 
• 3. místo: 1.000,- Kč 

 
 

Časová bonifikace: 
 

MUŽI 
• za čas lepší jak 4:12 (jen první co jej překoná): 2.000,- Kč  
• za čas lepší jak 4:18 (jen první co jej překoná v případě, že nikdo 

nepoběží pod 4:12): 1.000,- Kč 
 

ŽENY 
• za čas lepší jak 4:45 (jen první co jej překoná): 2.000,- Kč  
• za čas lepší jak 5:00 (jen první co jej překoná v případě, že nikdo 

nepoběží pod 4:45): 1.000,- Kč 
 
 

 
  
 
Každý řádně zaregistrovaný startující obdrží při prezenci: 

• závodní čip,  
• startovní číslo,  
• a propagační tričko. 

 
 
 
Funkcionáři závodu: 
                    
Ředitelka:         Hana Tvrdá (hana.tvrda@opava-city.cz) 
Stavitel: Petr Mikeska 
Časomíra:  Martin Kupec - Timechip 
Hl. rozhodčí: Jiří Sýkora (sykora.maps@seznam.cz) 
Komentátor:             Jiří Jelínek 
Tisková mluvčí: Ivana Sýkorová 
 
 
 

Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii 
Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava a sponzorům. 

 
 


