
 

 Olympijský den 2014 
 

 
Olympijský den je nově stanovený sportovní svátek, který je pořádán v závěru měsíce června 

s cílem podpořit myšlenky olympionismu, připomenout zakladatele novodobých olympiád a 

zejména vést mládež i dospělé k tomu, aby za všech okolností bojovali a zápolili čestně nejen na sportovním poli, ale i 

v osobním životě. Olympijský den se koná k výročí založení Mezinárodního olympijského výboru (23.červen 1894, 

Pierre de Coubertin, Univerzita Sorbona, Paříž). Letos uplyne od založení MOV 120 let. K této akci vyzývají národní 

olympijské výbory po celém světě pravidelně od roku 1987, účastní se ho každoročně miliony lidí. 

Olympijský den 2014 v České republice probíhá pod patronací Českého olympijského výboru a Klubu českých 

olympioniků Praha 

 

OSTRAVA 
Volná účast startujících na akci Olympijský den odpoledne na stadionu Arrows (ul. Průběžná) od 14.00 do 16.00 hod 

pro zdravotně postižené a veterány, pro volně příchozí, běhy rodičů s malými dětmi. 

 

 
 

Běh olympijského dne 
PROPOZICE silničního běhu na 10 km, 25. ročník 

 

- závod je součástí Moravskoslezského běžeckého poháru 2014 – 

- BOD v Ostravě podporuje Český svaz rekreačního sportu - 
 

Datum  25. červen 2014 

Start  17.00 hod. na stadionu ARROWS (ul. Průběžná, Ostrava-Poruba). Start provede zástupce Klubu 

českých olympioniků.  

Cíl  totožný s místem startu 

Prezentace 15:45 – 16:45 hod., přihlášky v místě prezentace 

Startovné 100,- Kč 

Kategorie Muži A – do 25 let D – do 59 let   Ženy F – do 25 let 

   B – do 39 let E – nad 60 let   G – nad 26 let 

   C – do 49 let 

Doprava        autobusy MHD, zastávka „Duha“  

Občerstvení   na stadionu je bufet a restaurace, pitný režim v rámci závodu bude zajištěn 

K dispozici    šatny, WC, sprchy v prostorách stadionu 

Ceny                   Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu, diplom a medaili. Všichni startující  

                            obdrží diplom a tričko s olympijskou symbolikou.  

Tombola Losování proběhne po skončení hlavního závodu. Ceny dle možností pořadatelů. 

Bezpečnost Za posledním závodníkem pojede sběrné vozidlo, na vytipovaných křižovatkách budou 

   příslušníci Městské policie Ostrava, v místě cíle bude připraven lékař. 

Výsledky Výsledková listina bude vytisknuta k nahlédnutí po doběhu posledního závodníka. 

   Dále bude k dispozici po závodu na internetových stránkách TJ. 

 

Pořadatel Běhu olympijského dne v OSTRAVĚ TJ Liga 100 Ostrava, o.s. 

Organizační výbor   předseda PhDr.Ing. Horák Jaromír, ředitel závodu Ing. Jiří Hlavinka, člen výboru Hubáček Jiří  

Realizační tým lékař MUDr. Krygel Martin, rozhodčí ing.et ing. Tereza Kociuchová, supervisor Ing. Martin Dubeň  

 

Další informace: www.tjliga100.wz.cz 
 

Další závod pořádaný TJ Liga 100 Ostrava, o.s. se koná 28.10. 2014 – Porubský čtvrtmaraton.  

Start je u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě v 11:30 hod.  

Doprovodné akce: in-line závod, běh na 2 míle. 

 

 

http://www.tjliga100.wz.cz/


 

Mapa závodu 


