
ZZÁÁTTOOPPKKŮŮVV    ZZLLAATTÝÝ    TTÝÝDDEENN  
  
  

RROOZZPPII SS  zzáávvoodduu  CChhůůzzee  nnaa  1100  kkmm  
  

PPoořřaaddaatteell   ::   

SSCC  MMAARRAATTHHOONN  PPLLZZEEŇŇ    vvee  ssppoolluupprr ááccii   ss  PPSSKK   OOllyymmpp  
PPrr aahhaa  
  
DDaattuumm  aa  mmííssttoo  ::   
2277..ččeerr vveennccee  22001177  ,,  PPrr aahhaa  --  SSttrr oommoovvkkaa  ,,  aarr eeááll   CCeennttrr aa  ssppoorr ttuu  MM VV,,  
                                                                ZZaa  CCííssaařřsskkýýmm  mmllýýnneemm  11006633  
Činovníci závodu : 
Ředitel a manažer     Ing.Vlastimil Šroubek 
Hlavní rozhodčí         Karel Mácha 
Moderátor                  Jan Rýdlo 
 
Přihlášky : 
ON-LINE na www.zlaty-tyden.cz     
E-mailem na sroubek@marathonplzen.cz  
PPíísseemmnněě  nnaa  aaddrr eessuu  ::   II nngg..VVllaasstt iimmii ll   ŠŠrr oouubbeekk  ,,  SSttrr áážžnniicckkáá  2200,,    3322330000  PPllzzeeňň         
Telefonicky na  608 876 699  
Startují :  
Muži , ženy , junioři , juniorky , dorostenci , dorostenky , žáci , žákyně 
  
SSttaarr ttoovvnnéé  ::                                                                                                                                               oodd  11..ččeerr vvnnaa  22001177  
--  mmuužžii   aa  žžeennyy  ddoo  5599  lleett   …………………………………………………………………………......220000,,--KK čč  
--  mmuužžii   aa  žžeennyy  6600  ––  6699  lleett…………………………………………………………………………..110000,,--KK čč  
--  kkaatteeggoorr iiee  nnaadd  7700  lleett         --  zzddaarr mmaa                                                                                            00,,--KK čč  
PPoozznnáámmkkaa  ::   cceennyy  ssttaarr ttoovvnnééhhoo    jj ssoouu  uuvveeddeennyy  bbeezz  úúččaassttnniicckkééhhoo  tt rr iiččkkaa  ZZZZTT  
22001177    ,,  kkddoo  bbuuddee  cchhttíítt   tt rr iiččkkoo  zzaappllaatt íí  jj eeššttěě  220000,,--KK čč  ..  
  
PPrr eezzeennccee  ––  vvýýddeejj   ssttaarr ttoovvnníícchh  ččíísseell   ::   
2277..ččeerr vveennccee  oodd  1122..0000  hhooddiinn  ,,  PPrr aahhaa  77,,  aatt lleett iicckkýý  ssttaaddiioonn  PPSSKK   OOllyymmpp  PPrr aahhaa  
vv  aarr eeáálluu  CCeennttrr aa  ssppoorr ttuu  MM VV  ,,  ZZaa  CCííssaařřsskkýýmm  mmllýýnneemm  11006633    
  
Úhrada startovného :  
- převodním příkazem  na číslo účtu :   
248529776 / 0300 
vedený  u ČSOB v Plzni ( název účtu : SC MARATHON PLZE Ň ),  
- v hotovosti při prezenci – registraci   



                                        
Variabilní symbol 27072017 , do poznámky napište své jméno a příjmení 
 
Šatny a sprchy : 
PPrr aahhaa77  ,,  aatt lleett iicckkýý  ssttaaddiioonn  PPSSKK   OOllyymmpp  PPrr aahhaa  
vv  aarr eeáálluu  CCeennttrr aa  ssppoorr ttuu  MM VV  ,,  ZZaa  CCííssaařřsskkýýmm  mmllýýnneemm  11006633    
  
 
Ceny pro Chůzi na 10 km ve Stromovce : 
Věcné na 1. až 3.místě v absolutním pořadí v kategorii muži a 
v kategorii ženy , na 1. až 3.místě v kategorii junioři a juniorky . 
Vítězové ostatních kategorií obdrží věcnou cenu dle možností pořadatelů. 
Všichni účastníci běžeckého seriálu získají pamětní medaili k  
výročí vítězství Emila Zátopka na OH v Helsinkách 1952 . 
 
 
  
  
  
        

  
  

ČASOVÝ  PROGRAM   27.července  : 
 
12.00 hod.  zahájení  prezence – výdej startovních čísel : 
                   maraton , půlmaraton , chůze 10 km , štafety , 1 km , 500 m 
13.00 hod.  start maratonců – kategorie nad 70 let a maratonců nad 5:00:00 
hod. 
13.00 hod.  start chůze na 10 km 
14.30 hod.  start vložených  běhů na 1 km a 500 m ( žactvo , dorost ) 
15.00 hod.  vyhlášení vítězů žákovských a dorosteneckých  kategorií 
                   a chůze na 10 km 
15.00 hod.  ukončení prezence - registrace na maraton , půlmaraton , 
štafety 
15.15 hod.  představení elitních maratonců  
 
15.30 hod.  ZLATÝ  MARATON  EMILA  ZÁTOPKA 
                   
15.30 hod.  start PŮLMARATONU  
15.30 hod.  start  maratonských štafet ( 4 x 10 550 m ) 
15.30 hod.  start půlmaratonských štafet ( 4 x 5 275 m ) 



16.00 hod.  zahájení registrace běžců na 10 km a 4,2 km 
16.40 hod.  předpokládaný doběh prvních běžců v půlmaratonu 
17.50 hod.  předpokládaný doběh prvních maratonců do cíle 
18.00 hod.  ukončení prezence - registrace na běh na 10 km a 4,2 km 
18.15 hod.  start běhu na 4,2 km + treking walkink 4,2 km 
18.30 hod.  start Silničního běhu na 10 km    
19.00 hod.  předpokládaný doběh prvních běžců Silničního běhu na 10 km 
19.30 hod.  vyhlášení vítězů běhu na 10 km – absolutní pořadí 
                   ( 1.místo – 3.místo )   
19.40 hod.  vyhlášení vítězů půlmaratonu – absolutní pořadí 
                   ( 1.místo – 3.místo ) 
20.00 hod.  vyhlášení vítězů maratonského běhu  – absolutní pořadí 
                   ( 1.místo – 6.místo ) 
20.10 hod.  vyhlášení vítězů  – ostatní kategorie ,  štafety  
20.30 hod.  vyhlášení vítězů seriálu ZÁTOPK ŮV  ZLATÝ  TÝDEN 
  
  
  
  
  
  

 
 


