
Propozice závodu 
 

Název: Oderská pětadvacítka 

Datum: 9. června 2018 

Místo: Stadion TJ Odry, http://www.mapy.cz/s/kGDb 

Ředitel: Jiří Hájek, 737 888 179, oderska25@gmail.com 

Přihlášky: Elektronicky na stránkách www.o25.cz/registrace do 8. 6. 2018 

Prezentace: Stadion TJ Odry u stolku prezentace. Od 8:00 do 9:00 hodin. 

Profil trati: Převážně lesní turistické cesty, přeběhy po silnici.  

Kategorie: 

 O25 (Hlavní závod – cca 25 km) – muži, ženy 

 O12 (Zkrácená trasa – cca 12 km) – muži, ženy 

 Věkové kategorie do 35 let, od 36 do 50 let, nad 50 let 

 Závody pro děti (děti budou mít 2 /zřejmě překážkové/ tratě na 

stadionu) 

Startovné: 

Platba předem: 

  150 Kč/dospělí, děti do 10 let zdarma 

 Rezervace start. čísla dle vlastního výběru: 20 Kč 

Platba na místě: 

 200 Kč/dospělí, děti do 10 let zdarma 
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 Rezervace start. čísla dle vlastního výběru: 50 Kč 

Část ze startovného a celou částku za rezervaci startovního čísla 

věnujeme na charitu! 

Časový limit: 5 hodin 

Ceny: 1.-3. místo medaile, diplom a sponzorské ceny, ostatní účastnický list 

Občerstvení: Pouze v prostoru startu a cíle! Na trati bude na dvou místech čistá voda. 

Časový 

rozvrh: 

8:00 hod – otevření areálu 

8:00 – 9:00 – prezentace závodníků 

10:00 – start závodu 

11:00 – očekávaný návrat prvních závodníků 

cca 13:00 – vyhlášení výsledků 

15:00 – konec limitu pro závod 

od 15:30 – oficiální ukončení + volná zábava 

Protesty: 

U stolku prezentace a to nejpozději 15 minut po vyhlášení výsledků 

závodu. Poplatek za protest je 500 Kč. V případě neuznání protestu se 

poplatek nevrací. 

Ubytování: 

Hlavu můžete složit ve stanu u nás na zahradě se snídani až do postele 

(spacáku) nebo můžete využít nabídky místních penzionů a hotelů. 

Ubytování na koupališti: 556 730 160 

Hotel Dělnický dům: 556 731 428 

Kontakty na další ubytování na www.odry.cz 

Parkování: 
Parkovat je možné přímo před stadionem TJ. K dispozici cca 60 

parkovacích míst. 

Oderská pětadvacítka je charitativní akce! 

Výtěžek za závodu věnujeme na charitu!  

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají rodiče nebo 

zákonný zástupce. Závod se běží i po dopravních komunikacích. Je důležité dbát 

zvýšené bezpečnosti! Zaplacením startovného souhlasíte s pravidly a podmínkami 

závodu, které jsou umístěny na stránkách www.o25.cz/pravidla. 
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