


Záv re ná  zpráva ze seriálu Chlapáckého b hu 2011  

Parkový b h 11. 5. 2011  

  
 Hlavní po adatel: AVZO Rybník Kocián  
         David Chytil, (david.chytil@email.cz)  

          Roman Fišnar, (roman.fisnar@gmail.com)  
          Ond ej T íska  

 Hlavní rozhod í: Kv toslav Vykydal      

Ve st edu 11. 5. 2011 byl odstartován 1. ro ník „Parkového b hu“ v Lou né nad Desnou. B hu 
se mohli zú astnit závodníci i ryzí amaté i. Prezentace probíhala v prostoru minigolfu za 
Rybá skou baštou, p emž start byl vzdálen p ibližn  150 m od prezentace.  

V 17.00 bylo na startu hlavního závodu 62 b žc  a ekalo je 7,6 km p evážn  parkovou p šinou.   

  

V hlavním závod  byly následující kategorie:   

junio i    muži do 18 let v etn      

A    muži 19 – 39 let     

B    muži 40 – 49 let     

C   muži 50 – 59 let     

D   muži 60 a více let     

juniorky  ženy do 18 let v etn      

ženy A   ženy do 34 let v etn      

ženy B   ženy 35 a více let   

  

Pro Parkový b h byla zárove  vytvo ena speciální kategorie- nejlepší „Lou ák a Lou ka“, 
kterými se stali Miroslav Sporek a Jitka Nevrlá.  

  

Vloženým závodem byl „Šumperský prcek“- 1150 m. Na jeho startu bylo 56 mladých závodník  
v kategoriích do 10 let a 10 – 15 let.   

  

Výsledky a propozice dalších závod  najdete na: www.chlapak.cz  

  

Fotografie jsou dostupné na adresách: www.kocianloucna.cz (záložka aktuality)  

        www.rajce.net/a4841384  

  

Komentá e a post ehy jsou na stránkách Facebook- Parkový b h   



Partne i parkového b hu  

  

Závod finan  podpo il Olomoucký kraj, p emž finan ní prost edky byly využity p edevším 
na výrobu „tri ek“ s logem Parkového b hu, které bylo specieln  navrženo pro tento závod, dále 
byly zakoupeny ceny, drobné ob erstvení pro b žce a materiál pro technické zabezpe ení trati.   

cné ceny p edával radní Olomouckého kraje, pan Ing. Pavel Martínek.  

  

Spole nost AVZO Rybník Kocián byla hlavním po adatelem.  

  

Spole nost MK Fruit s.r.o. dodala kompletní ovocný program pro každého ú astníka.   

Spole nost Inkospor dodala potravinové dopl ky pro sportovce, které podpo ily jejich výkon.   

Peka ství Leština dodalo drobné ob erstvení v podob  „kolá “.  

  

Spole nost Spona spol. s.r.o. p isp la k technickému zabezpe ení trati a cenami pro b žce.   

Firma Pauli p isp la k technickému zabezpe ení trati a výrobou „upomínkových sošek“ pro 
vít ze.  

  

Bc. Rostislav Pumprla ze spole nosti Partners dodal v cné ceny pro vít ze.  

  

Spole nost Helia dodala v cné ceny pro vít ze.  

  

Sdružení cestovního ruchu poskytlo mapy Olomouckého kraje pro vít ze.  

  

Obec Lou ná nad Desnou umožnila využití prostoru minigolfu vedle hasi ské zbrojnice obce, 
ímž výrazn  podpo ila zázemí „Parkového b hu“.  

  

Pod kování pat í fotograf m Ing. Janu Höllovi a Ing. Petru Matyášovi, kte í celý závod 
dokumentovali. Dále p edsedovi AVZO Rybník Kocián- Antonínu Kalábovi, Bc. Pet e 
Záme níkové za návrh loga „Parkového b hu“, radnímu za Olomoucký kraj- Ing. Pavlu 
Martínkovi a všem ostatním, kte í p isp li k organizaci závodu.  

   



Loga partner  Parkového b hu  
  

   



  
 

íprava závodník  p ed startem 


