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Chodecké závody Poděbrady 2018 
 
Pořadatel:   Český atletický svaz 
 
Datum a místo konání: 7. dubna 2018, Poděbrady 
 
Kontakty:    
Předseda OV    František Fojt ffojt@atletika.cz  +420 602 265 722 
Ředitel závodu  David Bor dbor@atletika.cz  +420 777 667 266 
Manažer závodníků  Pavel Tunka tunkapa@seznam.cz  +420 702 078 119 
 
Technický delegát EA:  
TBD 
 
Mezinárodní rozhodčí chůze: 
Miloslav Lapka  /CZE/  Předseda 
      miloslav.lapka@centrum.cz +420 602 474 360 
Pierce O´Callaghan  /IRL/  
Frédéric Bianchi  /SUI/ 
Hans Van der Knaap  /NED/ 
Christian Melchior  /GER/ 
Martin Škarba   /SVK/ 
Janusz Krynicki  /POL/  
 
Soutěže:  
Všechny chodecké disciplíny jsou pořádány v soulady s pravidly IAAF (P. 230/.  
 
Mezistátní utkání:   FRA, HUN, IRL,  ITA, LTU, SVK, CZE 
Disciplíny:   20km muži, 20km ženy, 10km junioři, 10km juniorky 
 
Mistrovství ČR:  20km muži, 20km ženy 
 
EA Permit Mítink:  20km muži, 20km ženy, 10km junioři, 10km juniorky 
 
Veřejné chodecké závody: 5km mládež, chlapci, dívky, /roč. nar. 2001 – 2004/, 5km  
    veteráni muži, ženy /závodníci, kteří v den závodu dovršili 35 let 
    věku/, 1km chodecké legendy, pochod pro zdraví 
 
Doprovodné soutěže: 1-2km běh školní mládeže, dívky, chlapci 
    Atletika pro děti 
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Přihlášky: 
 
Přihlášky do mistrovství ČR podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS 
(http://www.atletika.cz), od pondělí 26. března 2018 do úterý 3. dubna 2018 /uzávěrka 
přihlášek je v úterý, 3. dubna 2018 ve 24.00 hod./ Závodníci, kteří byli k účasti na mistrovství 
ČR svými oddíly přihlášeni, se prezentují v závodní kanceláři /budova Centrálních lázní – 
Galerie Ludvíka Kuby/, nejpozději v sobotu 7. dubna 2018 do 11. 00 hod.  
 
Přihlášky jednotlivců do soutěží EA mítinku a veřejných závodů se podávají on-line na 
adrese závodu www.podebrady-walking.cz nejpozději do čtvrtka 29. března 2018 do 24. 00 
hod. 
 
Startovné pro účast v chodeckých disciplínách: /nehradí účastníci MU, mistrovství ČR a 
závodu legend/ 
100 Kč /4 €/  - účastníci závodu v juniorských kategoriích /10km/ a v kategoriích mládeže 
  /5km/ 
150 Kč /6 €/  - účastníci závodu v kategorii veteránů mužů a žen /5km/ 
250 Kč /10 €/ - účastníci závodu v kategorii mužů a žen /20km/ 
 
Závodní kancelář /Akreditace/ - Centrální lázně, Galerie L. Kuby, bude otevřena v pátek, 6. 
dubna 2018 od 11. 00 hod. do 21. 00 hod., v sobotu 7. dubna 2018 od 8. 00 hod. do 21. 00 
hod. Všichni řádně přihlášení závodníci se prezentují v závodní kanceláři, kde obdrží 
akreditační karty a další náležitosti. Ukončení prezentace v den závodu v sobotu 7. dubna 
2018 v 11.00 hod. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže 
ne starší jednoho roku – zodpovídá vysílající složka. 
 
Svolavatelna: 
Závodníci se před každým startem prezentují v prostoru svolavatelny, odkud budou společně 
zavedeni na místo startu. 
 
Šatny: 
Přízemí budovy Centrálních lázní. 
 
Ubytování: 
Pro účastníky mezistátního utkání bude zajištěno v hotelích Lázně Poděbrady a.s. na náklady 
Českého atletického svazu /hotel Tlapák, Libuše, Zámeček,/, www. lazne-podebrady.cz. 
 
Možnosti ubytování pro ostatní účastníky: 
Pension Alfa  www.penzion-podebrady.cz 
Art Hotel, 4*  www.art-hotel.cz 
Hotel Felicitas, 4* www.spahotelfelicitas.cz 
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Hotel Orfeus, 3*  dependance hotelu Felicitas 
Lázeňský hotel Park, 4* www.lapod.cz 
Hotel Soudek, 3*  www.hotelsoudek.cz 
Hotel Golfi, 3*   www.hotelgolfi.cz 
Penzion Fontana, 3*  www.pension-podebrady.cz 
Penzion Radost  www.penzion-radost.cz 

Penzion Sport,   www.penzionsport.info 
Penzion Obora,   www.restauraceobora.cz 
Penzion Dagmar,   www.pensiondagmar.com 

Penzion Ostende,   www.penzionostende.cz 
Penzion Čokoláda,   www.penzioncokolada.cz 
Penzion Rondel, 4*  www.pension-rondel.cz 

 
Doprava Praha – Poděbrady – Praha: 
Organizační výbor zajišťuje dopravu účastníků MU na náklady ČAS. Ostatní závodníci uhradí 
poplatek za dopravu na základě objednávky, podané během přihlašovacího procesu.  
Letiště V. Havla, Praha – Poděbrady: 15 € /380.-Kč/ 
Poděbrady – Letiště V. Havla: 15 € /380.-Kč/ 

 
Způsob platby:  
Startovné a poplatek za dopravu se uhradí hotově nebo kartou v průběhu akreditace. V 
případě platby bankovním převodem je nutno kontaktovat p. Tomáše Taubra, 
ttaubr@atletika.cz. 
 
Lékařská služba: 
MUDr. Petr Krejčí, prostor startu a cíle. 
 
Dopingová kontrola: uskuteční se dle pravidel IAAF, v 1. patře  kavárny Swiss. 
 
Ceny za umístění: 
 
20km muži, ženy:  
1. místo 500 €, 2. místo 400 €, 3. místo 300 €, 4. místo 200 €, 5. místo 100 €. 
Částky budou vyplaceny v plné výši při dosažení časů: M: 1:22:30, Ž: 1:34:30. Při nedosažení 
uvedeného limitu, budou částky kráceny na 50%. 
 
Časový limit pro závod na 20km mužů a žen: 
Závodníci/závodnice/, kteří /které/ na 15 km nesplní časový limit /M: 1:25:00, Ž: 1:35:00/, 
budou ze závodu vyřazeni. 
 
PIT LANE Pravidlo /P. 230.7c/ 
Pravidlo Pit Lane bude uplatňováno pro závod juniorů a juniorek na 10km. Jakmile závodník 
obdrží 3. červenou kartu, bude zastaven v PIT LANE zóně s trestným časem 60 vteřin. 
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Časový program:  
 
Pátek, 6. dubna 2018 
Příjezdy závodníků, akreditace 
20. 30    Technická porada 
 
Sobota, 7. dubna 2018 
9. 30   Start závodu na 5km chůze /mládež, veteráni/ 
10. 00 – 12. 00  Atletika pro děti 
10.15   Start běžeckého závodu školní mládeže /1 – 2km/ 
11. 00   Vyhlašování závodu na 5km chůze 
11. 30   Vyhlašování běžeckého závodu školní mládeže 
12. 15   Start chodeckých legend, pochod pro zdraví – 1km 
12. 45   Slavnostní zahájení 
13. 00 – 16. 00  Atletika pro děti 
13. 00   Start závodu na 10km chůze, juniorky 
13. 20    Start závodu na 10km chůze, junioři 
14. 20   Vyhlašování závodu juniorských kategorií 
14. 45   Start závodu na 20km, ženy 
15. 30   Start závodu na 20km, muži 
17. 00    Vyhlašování závodu na 20km, ženy 
17. 20   Vyhlašování závodu na 20km, muži 
20. 30   Závěrečná večeře, vyhlášení soutěže družstev 

 

 


