
Novojičínský půlmaraton 2021 

Start na nejkrásnějším náměstí v ČR – trasa po cyklostezce – traťový rekord: 01:11:20 

 
 

Propozice 
 
Datum konání: sobota 23. října 2021 - start 09:00 hod. 
Trať závodu: Nový Jičín, Hodslavice, Mořkov, Hostašovice a zpět 
(cyklostezka KOLEJE) – vzdálenost certifikována 
Povrch: 95 % asfalt, 5 % dlažba 
Místo startu a cíle: Masarykovo nám. Nový Jičín 
Převzetí startovního balíčku: od 07:00 do 08:30 hod. 23.10.2021 
Účast: otevřený závod, max. 400 závodníků starších 18 let 
Přihlášky:  přes webovou stránku https://novojicinskypulmaraton.cz 
Zvýhodněné startovné: 350,-Kč/účastník v rámci on-line registrace do 
31.7.2021 od 1.8.2021 do 30.9. 2021 - 400,-Kč/účastník, pak už jen v místě 
startu (platí i pro jednoho závodníka štafety) 
Startovné:  23.10.2021 v místě startu za cenu 500,-Kč/účastník (pouze bez 
trička), platí i pro jednoho závodníka štafety 
Zahrnuje 3 x občerstvení na trati, nápoj a občerstvení po závodě, cílovou 

medaili, pronájmy, podíl na občerstvení pořadatelů během závodu, podíl na 

cenách pro vítěze. 
Oficiální tričko závodu: možno objednat při registraci do 30.9.2021 
Občerstvení: zajištěno na trati závodu (6,5 km, 11 km, 17 km a v cíli) 
Pravidla závodu: závodí se dle pravidel běžeckých závodů a těchto propozic, 
max. čas. limit je 3:00 hod. 
Kategorie:  
A muži do 39 let, B muži 40 - 49 let, C muži 50 - 59 let, D muži 60 - 69 let,  
E muži nad 70 let 
F ženy do 34 let, G ženy od 35 do 44 let, H- ženy nad 45 let 
Štafeta 2 x 10,5 km - muži, ženy, mix 
Program: 
07:00 - 08:15 - převzetí startovních balíčků 
08:40 - 08:50 - rozvička, zahřátí 
09:00 - START - hlavní závod i štafeta 
12:00 - ukončení závodu 
12:30 - slavnostní vyhlášení vítězů – předání cen 
Různé: závod se běží za každého počasí, v místě startu závodu bude pro 
účastníky prostor pro uschování věcí. Závodníci se účastní závodů na vlastní 
nebezpečí. Každý závodník obdrží cílovou pamětní medaili. 
Zdravotní služba: v cíli a mobilní na trati 
Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Klein, email: klein.jiri@gmail.com 
Pořadatel: Zážitky v pohybu, z.s. 


