
HAVÍŘSKÁ DESÍTKA 

  1. ROČNÍK 

 

 

 Od loňského nultého ročníku Havířské desítky uplynula řada týdnů a měsíců a blíží se 

ročník první. V minulém roce jste měli možnost potkat havířovského rodáka a hlavně mistra 

Evropy a halového mistra světa v běhu na 400 metrů Pavla Masláka. Letos pro Vás opět 

chystáme překvapení v podobě známých osobností ve startovním poli. Hlavní myšlenkou závodu 

je především podpora sportu a zviditelnění méně známých sportovních odvětví. Netradiční je 

pojetí Havířské desítky ve smyslu spolupráce mezi triatlonovým týmem SK FUGA a klubem 

boccistů HSC Havířov. Triatlon zažívá velký rozkvět a kombinuje tři sporty, kterými jsou 

plavání, cyklistika a běh. Boccia je podobná francouzskému pétanque a je určená především pro 

hendikepované jedince, kteří jsou připoutáni na invalidní vozík. Skvělou vlastností boccii je, že 

míra postižení není limitující. Pokud přijdete na H10, ať už jako závodník nebo divák, budete si 

moci bocciu vyzkoušet. Tyto dva sporty k sobě pravda nemají příliš blízko, ale 17. října 

letošního roku se zástupci těchto aktivit postaví společně na startovní čáru tohoto běžeckého 

závodu. A vy můžete s nimi! Můžete se podílet příspěvkem v podobě startovného, jehož výtěžek 

půjde právě na podporu těchto lidí! 

 



POŘADATELÉ 

 

HANDICAP SPORT CLUB Havířov 

Datyňská 1105/1d 

Havířov 736 01 

IČ: 01260596 

info@hschavirov.cz 

Mobil: 775 064 751 

 

SK FUGA triathlon team 

Hornická 365 

Albrechtice 735 43 

IČ: 28578015 

lumir.hlavac@skfuga.cz,          jan.hrabec@skguga.cz 

Mobil: 602 688 918, 731 161 277 

 

MÍSTO STARTU 

Náměstí Republiky Havířov, 736 01 

 

DATUM 

 sobota 17. 10. 2015 

 

REGISTRACE 

Přihlásit se můžete předem od 3. 8. 2015 do 30. 9. 2015 na www.h10.cz nebo na místě startu 

v den závodu. 

Výhody on-line registrace do 30. 9. 2015: 

1) Prvních 150 registrovaných, kteří budou mít zároveň uhrazeno startovné (připsáno na 

účtu pořadatele nejpozději 2. 10. 2015) obdrží památeční tričko zdarma - platí pouze pro 

trať 10km. 

2) Památeční startovní číslo se jménem - platí pro trať 2,5 km a 10 km. 

3) Pivo/nealko a guláš v cíli - platí pro trať 2,5 km a 10 km. 

 

Pro přihlášené na místě budou k dispozici památeční trička k zakoupení. Pivo/nealko je součást 

startovného, guláš pro registrované na místě pořadatel negarantuje.  

 

mailto:info@hschavirov.cz


TRIČKA HAVÍŘSKÁ DESÍTKA 

 

Prvních 150 přihlášených na trať 10 km, kteří budou mít zároveň uhrazenu platbu získává tričko 

zdarma. Ostatní si je mohou zakoupit v rámci registrace či přímo na místě za 200 kč. 

STARTOVNÉ 

Startovné na hlavní závod na 10 km je 300,- Kč, čímž se budete 100 korunami podílet na 

podpoře hendikepovaných boccistů. Startovné se hradí předem při registraci na h10.cz a to do 

30. 9. 2015. Poté bude možné se registrovat až v den závodu na místě startu, je startovné rovněž 

300,- Kč.  

Startovné na závod na 2,5 km je 100,- Kč. Polovina půjde na podporu hendikepovaných 

boccistů. 

 

VYPSANÉ KATEGORIE 

kategorie muži – 10 km 

a. Kategorie A (do 39 let)  

b. Kategorie B (40 – 59 let)  

c. Kategorie C (60 +)  

kategorie ženy – 10 km 

a. Kategorie A (do 39 let)  

b. Kategorie B (40 +) 

kategorie 2,5 km 

a. Muži  

b. Ženy  



CENY 

 

Absolutní pořadí MUŽI 10km 

1. místo – Sporttester Sunnto M5 http://goo.gl/vopXkE  

2. místo - Salomon batoh 

3. místo - Salom kšiltovka 

 

Absolutní pořadí ŽENY 10km  

1. místo - Sporttester Sunnto M5 http://goo.gl/vopXkE  

2. místo - Salomon batoh 

3. místo - Salom kšiltovka 

 

Kategorie Muži 10 km (A, B, C) 

1. místo - 2.000 Kč dárkový poukaz SANTI SPORT  

2. místo – Triko Salomon 

3. místo – Věcná cena 

 

Kategorie Ženy 10 km (A, B) 

1. místo - 2.000 Kč dárkový poukaz SANTI SPORT  

2. místo – Triko Salomon 

3. místo – Věcná cena 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

8:00 – 10:00 registrace a přihlašování do závodu na 2 500 metrů 

8:00 – 10:30 registrace a přihlašování do závodu na 10 000 metrů 

 

10:30 start běžeckého závodu na 2 500 metrů 

11:15 ukončení běžeckého závodu na 2 500 metrů 

11:30 start Hlavního závodu na 10 000 metrů 

12:45 předpokládaný konec Hlavního závodu na 10 000 m 

13:00 slavnostní vyhlášení a předávání cen 

 

http://goo.gl/vopXkE
http://goo.gl/vopXkE


VZDÁLENOSTI A POPIS TRATÍ 

Celá trasa bude uzavřena a na ulicích nebudou parkovat žádné automobily, čímž se snažíme 

předejít kolizím. I přesto dbejte na vlastní bezpečnost.  

Hlavní závod na 10 000 metrů 

Poběží se celkem 4 okruhy z Náměstí Republiky přes ulici Fibichova, doprava na ulici Na 

Nábřeží. Trasa zde po chvíli zahýbá doleva o 180 stupňů na stezku pro pěší, která jde paralelně 

s ulicí Na Nábřeží. Touto stezkou až na konec k ulici Selská, kde trasa opět zahýbá doleva 

nahoru na ulici Na Nábřeží. Poté doprava nahoru na ulici Beethovenova, přes kterou se dostanete 

opět na Náměstí Republiky. 

Závod na 2 500 metrů 

Trasa je úplně stejná s tím rozdílem, že se poběží jen jeden okruh se startem a cílem na Náměstí 

Republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


