44. ročník Chřibského maratonu
Pořadatel:

Atletický klub Kroměříž

Termín:

Sobota 15.října 2016

Start:

10:30 hod. na dráze atletického stadionu.

Prezentace:

Atletický stadion , Vrchlického 2899 od 8:00 hod.

Ukončení prezentace v 10:20 hod.
Informace:
E-mail:
Mobil:
Občerstvení:

Ota Šedý
ota.sedy@post.cz

739412831

Miroslav Vypušťák
ak.kromeriz@volny.cz

www.akkromeriz.cz

776050407

Bude podáváno na 7 občerstvovacích stanicích.

Případné vlastní občerstvení odevzdejte u prezentace do 10:15 hod. Občerstvení
před odevzdáním označte startovním číslem a uveďte občerstvovací stanici, na
které má být občerstvení podáno. Samolepky na označení budou u prezentace.
Možnosti občerstvení jsou

(6. - 12. - 18. - 25. - 31. - 35. - 40. kilometr).

Popis trati:

Jedná se o náročnější maratónský běh s převýšením cca 300 m od 12. do 25. km.Trať
maratonu vede z atletického stadionu, kde se po absolvování 900 m na atletické dráze
běží směrem k vlakové zastávce Kotojedy, dále kolem letiště do Trávnických zahrádek
a po cyklostezce kolem řeky Moravy do Kvasic, kde začíná náročnější kopcovitá část
maratonu přes obec Nová Dědina, hájenku Tabarky a obec Kostelany (1/2 maraton) na
Bunč (500 m n.m.). Po 6-ti kilometrovém seběhu do Zdounek pokračuje maraton přes
obce Šelešovice, Jarohněvice a místní část Vážany do cíle zpět na atletický stadion.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje.
Omezený počet noclehů ve vlastním spacáku nabízíme zdarma v tribuně na stadioně.
Ubytování na stadioně je třeba předem telefonicky nebo e-mailem dohodnout.
Náročnější najdou možnosti ubytování například na http://www.hotely.cz/kromeriz/

Startovné:

200 Kč (platí se až při prezentaci).

Ceny:

Ve 44. ročníku Chřibského maratonu finanční odměny a věcné ceny za 1.-3.místo v pěti
kategoriích mužů A-B-C-D-E a jedné kategorii žen.

Kategorie 2016:

A
B
C

do 39 let

/1998 - 1977/

40-49 let

/1976 - 1967/

50-59 let

/1966 - 1957/

D 60-69 let
E nad 70 let
ŽENY

/1956 - 1947/
/1946 a starší/
/1998 a starší/

Traťové rekordy:

Václav Kameník
Michaela Mertová

(SCHZ Lovosice)
(Sokol Velké Albrechtice)

Vítězové 2015:

Daniel Orálek
Hana Müllerová

(AC Moravská Slavia Brno)
(AK Drnovice)

Účast 2015:

61 startujících

(muži – 56 , ženy – 5 )

2:26:36 hod. z roku 1982.
2:54:28 hod. z roku 2010.

2:42:48 hod.
3:39:40 hod.

Atletický klub Kroměříž

