
Propozice 

Chodecké závody Poděbrady 2016 

Datum a místo konání: 9. dubna 2016, Poděbrady – Lázeňská kolonáda  

Pořadatel: Český atletický svaz 

 

Chodecké soutěže a jejich disciplíny: 

Mezistátní utkání 

UKR, HUN, LTU, FRA, ITA, SVK, TUR, SUI, FIN, POL, SWE, NOR, BLR, CZE 

 20 km – muži, ženy 

 10 km – junioři, juniorky 

Mistrovství ČR 

 20 km muži, ženy 

Mistrovství SR 

 20 km muži 

Mítink EA 

 20 km muži, ženy 

 10 km junioři, juniorky 

Veřejný závod: 

 5 km dorostenci, dorostenky 

 5 km veteráni muži, ženy 

Doprovodné soutěže 

 1 – 2 km běh školní mládeže 

 1 km chůze chodeckých legend a pochod pro zdraví 

 Atletika pro děti 



 

Přihlášky 

Přihlášky do mistrovství ČR podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz), 

od středy 30. března 2016 do úterý, 5. dubna 2016, uzávěrka přihlášek je v úterý, 5. dubna 2016 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 9. 4. 2016 do 12.00 

hod. 

Přihlášky do soutěží EA mítinku, veřejného závodu, mezistátního utkání a mistrovství SR se uskuteční 

vyplněním a odesláním přihlášky na e-mailovou adresu tunkapa@seznam.cz a v kopii 

naatletika@atletika.cz, nejpozději do 1. dubna 2016. Od 1. března 2016 budou v provozu nové stránky 

chodeckého závodu „Poděbrady 2016"na adrese http://www.podebrady-walking.cz, kde bude možnost 

přihlášek on-line. 

Závodní kancelář (Akreditace) 

Budova Centrálních Lázní – Galerie Ludvíka Kuby, bude otevřena v pátek, 8. 4. 2016 od 12.00 do 21.00 

hod., v sobotu, 9. 4. 2016 od 8. 00 do 21.00 hod. 

Všichni řádně přihlášení závodníci se musí prezentovat v závodní kanceláři, kde obdrží akreditační 

karty, startovní čísla, případně další náležitosti. 

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší jednoho roku v den konání 

soutěže. 

Svolavatelna 

Závodníci se před každým startem prezentují v prostoru svolavatelny, odkud budou společně zavedeni 

ke startu. 

Šatny 

k dispozici v přízemí budovy Centrálních Lázní. 

Lékařská služba 

MUDr. Petr Krejčí, prostor startu a cíle. 

Dopingová kontrola 

uskuteční se dle pravidel IAAF, v saloncích kavárny Swiss. 
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