
Běháme s TQM 

5. ročník městského běhu  

Pořadatel : TQM – holding s.r.o 

Technické provedení : TJ Opava, oddíl orientačního běhu 

Datum konání : sobota 27. dubna 2019 

Místo konání : areál firmy TQM, Opava,  Těšínská 37 

Prezentace : 8.30 – 9.30 h, areál TQM,  přijímací místnost Truck servisu 

Startovné : nebude vybíráno 

Start : 10 h, podle počtu přihlášených ve vlnách po kategoriích 

Přihlášky : e-mail:  evakocian@seznam.cz nebo v den závodu na 
prezentaci 

  

  
Kategorie,  
délky tratí : 

Mládež do 8 let  2011 a mladší 600 m v areálu 

Mládež do 14 let 2010 – 2005 2 500 m 1 okruh 

Dorost 15 – 18  2004 – 2001 5 000 m 2 okruhy 

Ženy do 34 let 1985 a mladší 7 500 m 3 okruhy 

Ženy nad 35 let 1984 a starší 7 500 m 3 okruhy 

Muži do 39 let 2000 -1980 10 000 m 4 okruhy 

Muži do 49 let 1979 -1970 10 000 m 4 okruhy 

Muži do 59 let 1969 -1960 7 500 m 3 okruhy 

Muži nad 60 let 1959 a starší 5 000 m 2 okruhy 

Veřejná  2 500 m 1 okruh  
 

  
Popis trati : Jeden okruh - Po proběhnutí areálem firmy TQM vede trať k řece, přes lávku 

se přeběhne na Kolofíkovo nábřeží, pokračuje se po chodníku směrem 
k Ratibořské ulici, po překonání mostu se seběhne k řece a podél ní se vrací 
zpět do areálu TQM. Trať bude vyznačena, povrch je zpevněný, částečně i 
travnatý.  

Občerstvení : po doběhnutí budou k dispozici nápoje 

Vyhlášení : 20 minut po doběhnutí posledního závodníka 

Ceny : první tři v každé kategorii 

Parkoviště : kola – kolárna v areálu TQM 

auta – parkoviště vedle areálu na Mlýnské ulici 

Šatny : improvizované, možnost odložení oděvů v hale STK 

Podmínky : Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Informace :  http://www.orientacnibeh.opava.cz nebo www.behopava.cz 

Během celého dopoledne je připraven bohatý doplňkový program pro rodiče s dětmi. Bude 

probíhat prezentace dopravní techniky s možností řídit autobus a projížďky nákladním 

vozidlem (tahačem). Policie ČR předvede ukázku policejního vozového parku, výstroje a 

výzbroje. Rodiče i děti si mohou prohlédnout zásahový vůz hasičů, pro děti bude připraveno 

malování na obličej, Formule 1 simulátor, skákací hrady, kolotoč a řada soutěží. Nejenom 

děti si mohou vyzkoušet pobyt v autobusu v průběhu jeho mytí na mycí lince. Program je 

připraven pod střechou i v případě nepříznivého počasí. 

Za TQM – holding s.r.o.     za TJ Opava z.s., oddíl OB 

JUDr. Tomáš Roleder                             Eva Kociánová  
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