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PRA V IDLA  ZÁ VODU  
Koudelníkův závod je stadionový překážkový běh pro děti, kterým v daném roce jsou nebo budou nejméně 

4 roky a nejvíce 14 let. Závod je organizován zkušenými překážkovými běžci z týmu Olympia Spartan Training 

Kutná Hora. 

Aktualizace: 24. srpna 2020, 22:00 
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Pořadatelem závodu je zapsaný spolek Olympia Spartan Training Kutná Hora, IČ: 07919794, 

s adresou Tyršova 1005, Kutná Hora. 

 

Email: info@koudelnikuvzavod.cz 

 

 

Koudelníkův závod 2020 se uskuteční v neděli 6. září 2020 na stadionu Olympia v Kutné 

Hoře.  

 

Střelecká 617, Kutná Hora 

 

Vstup do areálu stadionu bude pouze z ulice Střelecká a z parkoviště za stadionem. 

Spodní vstup z ulice Domažlická bude uzavřen. Pro diváky je vstup zdarma.  

 

Parkovací plocha je umístěna na louce přímo za stadionem. Parkování je zdarma – 

souřadnice 49.948988, 15.249608 

 

Prezence závodníku – otevřena od 8:15 (4-6 let), 9:00 (7-9 let), 9:45 (10-12 let), 11:30 

(13-14 let) 

Festival area, stánky s občerstvením – otevřeny od 8:00 

Šatny – otevřeny od 8:00 

Studené sprchy – vzhledem k nemoci COVID-19 nejsou k dispozici 

 

V areálu stadionu je zakázáno: 

• Kouření 

• Vstup se psy 

• Jízda po tartanu na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích nebo dalších 

kolečkových povozů 

• Jízda s kočárem po tartanu 

• Odhazování odpadků po areálu 

• Užívání drog 

mailto:info@koudelnikuvzavod.cz
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B056'56.4%22N+15%C2%B014'58.6%22E/@49.9490034,15.2474224,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDnCsDU2JzU2LjIiTiAxNcKwMTUnMDMuNyJF!3b1!8m2!3d49.94894!4d15.251024!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d49.9489883!4d15.2496078
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• Pití tvrdého alkoholu 

• Vstupovat na trať, pokud právě nezávodíte 

 

Každý závodník prostřednictvím svého zákonného zástupce svou registrací do závodu a 

odevzdáním vyplněného reverzu souhlasí s tím, že se ze závodu pořizuje audiovizuální 

materiál, který bude dále pořadatelem zveřejněn na sociálních sítích, webech a v médiích. 

Pořadatel závodu se zavazuje, že se získanými materiály bude nakládat v souladu se 

zákonem. Osobní údaje závodníků budou pouze pro využití pořadatele. Ve výsledkové listině 

bude zveřejněno pouze následující: jméno a příjmení, název týmu, věková kategorie, čas a 

umístění v pořadí. 

 

 

Každý závodník bere registrací do závodu na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí a před 

převzetím startovního balíčku musí odevzdat v den závodu podepsaný revers zákonným 

zástupcem. Revers je ke stažení na webu www.koudelnikuvzavod.cz.  

 

 

 

Registrace do závodu probíhá online od 1. června 2020 nejpozději do 31. srpna 2020 do 

23:59 (pokud nebude závod vyprodán dříve) na této webové adrese: 

https://irontime.cz/prihlaska1685/  

 

Registrace na místě nejsou možné. Registraci do závodu lze provést pouze online, viz. 

předchozí bod.  

 

Startovné online i na místě má jednotnou cenu 250 Kč za závodníka. Platba probíhá 

pouze převodem během online registrace. Startovné se závodníkovi při jeho neúčasti 

nevrací. Pokud bude závod odložen, závodníkovi se přesouvá registrace automaticky na 

nový termín.  

 

Startovní listina je zobrazena na této webové drese: https://irontime.cz/startovka1685/  

https://irontime.cz/prihlaska1685/
https://irontime.cz/startovka1685/
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V rámci online registrace má každý závodník možnost zakoupit 1 triko s motivem 

Koudelníkova závodu 2020 za cenu 350 Kč. Triko obdrží ve svém startovním balíčku v den 

závodu během prezence.   

 

Z vámi zaregistrovaného emailu můžete zaslat žádost o přepsání registrace na jinou 

osobu zasláním na email: registrace@koudelnikuvzavod.cz s těmito údaji nového 

závodníka, na kterého registraci přepisujete: 

• Jméno a příjmení dítěte 

• Ročník narození 

• Město bydliště 

• Název týmu 

• Jméno a příjmení zákonného zástupce – rodiče 

• Email rodiče 

• Telefon rodiče 

Převedení registrace lze nejpozději do 3. června 2020 – 23:59. 

 

 

• Závodník ročníku narození 2014, 2015 a 2016. 

• Kategorie nemá měřený čas a není vyhlašována. 

• Se závodníkem této kategorie může běžet na trat maximálně 1 rodič, překážky 

překonává jen dítě. 

• Trest za nesplnění povinné překážky: bez trestu 

• Délka trati cca 1 km + 18 překážek 

 

• Závodník ročníku narození 2011, 2012, 2013. 

• Kategorie má měřený čas čipovou časomírou. 

• V kategorii se vyhlašují nejlepší 3 chlapci a nejlepší 3 dívky. 

• Trest za nesplnění povinné překážky: 5 dřepů 

• Délka trati cca 2 km – 23 překážek 

 

• Závodník ročníku narození 2008, 2009, 2010. 

• Kategorie má měřený čas čipovou časomírou. 

• V kategorii se vyhlašují nejlepší 3 chlapci a nejlepší 3 dívky. 

• Trest za nesplnění povinné překážky: 5 angličáků 

mailto:registrace@koudelnikuvzavod.cz


 
 

7 
 

• Délka trati cca 2,7 km + 23 překážek 

 

• Závodník ročníku narození 2006, 2007. 

• Kategorie má měřený čas čipovou časomírou. 

• V kategorii se vyhlašují nejlepší 3 chlapci a nejlepší 3 dívky. 

• Trest za nesplnění povinné překážky: 10 angličáků 

• Délka trati cca 2,7 km + 23 překážek 

 

 

• Čip v kategoriích 7-14 let obdrží všichni závodníci ve startovním balíčku, je součástí 

startovního čísla. 

• Čip bude připevněn na startovním čísle (nalepen zezadu), které musí mít každý 

závodník připevněno na těle. 

• Čip je jednorázový. Závodník si ho společně se startovním číslem může ponechat na 

památku.  

• Závodníci v kategorii 4-6 let nemají čip, ale musí mít na sobě startovní číslo, jinak 

nejsou vpuštěni do závodu.  

 

 

• Starty jsou intervalové po jednom závodníkovi. 

• V kategoriích 4-9 let se startuje po 30 sekundách, v kategoriích 10-14 let se startuje 

po 60 sekundách. 

• Přesné startovní časy jednotlivých závodníků dle kategorií zveřejníme na webu 

závodu nejpozději v pátek 4. září 2020. 

 

 

Překážky se v závodě dělí na POVINNÉ a NEPOVINNÉ (s trestem). 

 

Mezi povinné překážky patří nejrůznější přeskakování, podlézání či přelézání, dále nošení 

břemene, plazení či brodění. Tyto překážky musí závodník překonat i za cenu více 

pokusů. Při nesplnění je diskvalifikován.  
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Jedná se o technické překážky – hod na terč, balanc, ručkování atd. Na tyto překážky má 

každý závodník jeden či více pokusů (upřesníme u každé překážky zvlášť) a pokud 

neuspěje, musí splnit trest. Tresty jsou uvedené v bodě 6 těchto pravidel.  

 

 

1. Zeď přeskakovací 

2. Zeď podlézací 

3. Pytel – nošení břemene 

4. Namotávání PET lahví s vodou 

5. Pneu bariéry 

6. Zeď proskakovací 

7. Síť na podlézání 

8. Dětský domeček 

9. Kanistry – nošení břemene 

10. Přitahování pneumatik 

11. Vodní příkop 

12. Zeď áčková 

 

 

1. Balanční kladina 

2. Memory test 

3. Balanční kladina – houpačka 

4. Nízké ručkování 

5. Hod na terč 

6. Zeď zetková 

7. Slackline 

8. Šplh na laně 

9. Ručkování – kruhy 

10. Olympus – šikmá stěna 

11. Balanční kladina – hasičská 

12. Hod do koše 

13. Ručkování – monkey bar 

 


