
Propozice 9. MFB 2020 -     registrace spuštěna  
POTKÁME SE U KOLÍNA!

Datum: Sobota 13. 6. 2020

Tratě: 

MarathOn LABE  ®   START 9:00h: Certifikace trati proběhne v 4/2020 hned po probíhajících terénních úpravách

s cílem zapojení do maratonského poháru. Osa trati: Kolín, chrám sv. Bartoloměje, Brandlova ulice →

Staré město → Karlovo náměstí → Kmochův ostrov, amfiteátr → pontonový most → levý břeh, 

Klavary → Doleháj → Pňovský luh → Oseček, přívoz → soutok Labe, Cidlina, levý břeh → Poděbrady,

meta1/2M → zdymadlo Poděbrady → Labská cyklostezka → soutok Labe, Cidlina, pravý břeh → 

Libice n.C. → národní přírodní rezervace Libický luh (!) → Na Přívoze → osada Labe → přírodní 

rezervace Veltrubský luh → jez Klavary → Brankovice → stezka podél Labe → visutá lávka → 

CÍL: Kolín, Kmochův ostrov, amfiteátr;

MarathOn LABE Gemini  ®   START 9:00h: Trať dtto MarathOn LABE, viz výše. Hlídku závodu utvoří dva 

členové bez jakéhokoliv gendrového omezení: 1. člen(ka) dvojice absolvuje 1/2M: Kolín, chrám sv. 

Bartoloměje →  Poděbrady, 2. člen(ka) dvojice po předávce následně 1/2M: Poděbrady →  Kolín, 

amfiteátr. Technický závoz 1/2 maratonců v ose Kolín → Poděbrady, u jezera →  Kolín bude zajištěn.

15 km START 10:00h: Kolín, chrám sv. Bartoloměje, Brandlova ulice → Staré město → 

Karlovo náměstí → Kmochův ostrov → lesopark Borky → Brankovice → jezero 

Hradišťko → Veltruby → přírodní rezervace Veltrubský luh → jez Klavary → 

Brankovice → stezka podél Labe → visutá lávka → CÍL: Kolín, Kmochův ostrov, 

amfiteátr;

7 km     START 10:00h: Kolín, chrám sv. Bartoloměje, Brandlova ulice → Staré město → Karlovo 

náměstí → Kmochův ostrov → lesopark Borky → Brankovice → stezka podél 

Labe → visutá lávka → CÍL: Kolín, Kmochův ostrov, amfiteátr;

Modrá     VOLNO     Dlouhá míle 2,0     km      START 10:00h: Kolín, chrám sv. Bartoloměje, Brandlova 

ulice → Karlovo náměstí → CíL: Kolín, Kmochův ostrov, amfiteátr;

    Přihlášky:      Registrace online na   www.kolinska14.cz   Po registraci obdržíte e-mailem pokyny k 

platbě (pokud ne, zkontrolujte i složku hromadné a nevyžádané pošty).

Přihlásit se do závodů MFB můžete také v sobotu 13.6. od 7:30 do 9:15 h (MarathOn do 

8:30h) přímo v amfiteátru na Kmochově ostrově (z technických důvodů nelze v místě startu).

    Prezence:       od 7:30 – 9:15 h (MarathOn do 8:30h) na Kmochově ostrově, amfiteátr;

 

    Parkování:     parkoviště Zimní stadion Kolín, Brankovická a přilehlé ulice;

    Šatny:          Zimní stadion Kolín (Brankovická ul.) poskytne možnost převlečení, sprchy a WC. Možnost 

hlídané úschovy osobních batůžků přímo v amfiteátru na Kmochově ostrově.

    Startovné:

MarathOn LABE®:

https://www.sportt.cz/register/941
http://www.kolinska14.cz/
https://www.sportt.cz/register/941
http://www.volno-os.cz/
https://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/
https://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/
https://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/npr-libicky-luh/


400,- Kč, registrace a platba do 8. června = personifikace startovního čísla / registrace na 

místě 500,-Kč;

MarathOn LABE Gemini (2 x 1/2M):

400,- Kč za dvojici, registrace a platba do 8. června = personifikace startovních čísel 

dvojice / registrace na místě 500,-Kč;

Tradice 15 a 7km:

200,- Kč, registrace a platba do 8. června = personifikace startovního čísla / registrace na 

místě 250,-Kč;

Dlouhá míle, 2,0km, pro dobrou věc:

50,- Kč, registrace a platba do 8. června = personifikace startovního čísla; Děti do 15 let 

zdarma!

Svou aktivní účastí v 9. MFB pomůžete rodinám s autistickými dětmi: 50,- Kč za každého 

platícího závodníka bude organizátory předáno takovým rodinám! 

    Servis pro závodníky:

občerstvovací stanice na trase:

(M) 1OS Klavary, pila; 2OS Oseček, přívoz; 3OS Poděbrady, obora; 4OS soutok Labe - Cidlina; 5OS Na Přívoze; 6OS U Dvou 

vorvaňů;

(15km) 1OS Námořnické stromořadí; 2OS Veltruby; 3OS U Dvou vorvaňů;

(7km) 1OS Námořnické stromořadí;

občerstvení v cíli;

startovní číslo s personifikací pro předem registrované;

měření času čipem;

SMS zaslání osobního času po závodě;

pamětní diplom ke stažení;

startovní balíček;

      RESPEKT ! Tratě MFB MarathOn LABE a 15 km vedou unikátní krajinou lužních lesů, největších v

naší zemi! Libický luh je národní přírodní rezervací a Veltrubský luh přírodní 

rezervací pod ochranou zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny! Chovejte 

se prosím s respektem při návštěvě těchto klenotů naší země!

      Kategorie:

MarathOn LABE Muži ABSOLUT

MarathOn LABE Ženy ABSOLUT

MarathOn LABE Gemini ABSOLUT (dvojice bez gendrového omezení s předávkou na metě 

1/2M v Poděbradech)

15 km Muži ABSOLUT

https://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/
https://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/npr-libicky-luh/


15 km Muži B 40-49 let (1980 - 1971)

15 km Muži C 50-59 let (1970 - 1961)

15 km Muži D 60+ (1960 a st.)

15 km Ženy ABSOLUT

15 km Ženy E 40+ (1980 a st.)

7,5 km Muži ABSOLUT

7,5 km Ženy ABSOLUT

Dlouhá míle Muži ABSOLUT

Dlouhá míle Ženy ABSOLUT

Technická poznámka:

Registrovaní závodníci do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

Dále se připouští ke zdolání Dlouhé míle účastníci s použitím tlačeného či taženého kočárku, tažného lana, psa, invalidního vozíku či jiné 

kompenzační pomůcky. Závodníci do 15 let při použití koloběžky, cyklokola, tříkolky, šlapacího autíčka, odrážedla či 

jiného podobného prostředku se v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních řadí na konec startovního pole. 

Děkujeme!.

     Podium premie: finanční a věcné ceny upřesňujeme

Originální putovní trofej (ve výrobě) pro absolutního vítěze MarathOn LABE® s vyrytím jména vítěze ročníku;

Originální putovní trofej Michala Koubského pro absolutního vítěze na 15 km s vyrytím jména vítěze ročníku; věcné 

ceny a VOLNO medaile pro stupně vítězů; dopřesňujeme

Podium VOLNO Dlouhé míle: věcné ceny, medaile a diplom;

A tradiční Setkání generací: prémie pro nejstaršího a nejmladšího závodníka;

    Tombola:       Pokud to nevyjde na podium, nevadí! Všechna soutěžní startovní čísla budou losována o 

kvalitní věcné ceny našich partnerů;

    A trička?        Ano, pro zájemce budou funkční trika s motivem MFB, 250,-Kč/ks! Vizuál brzy 

představíme!

    Výsledky:       budou zpracovány čipovou časomírou (Apachi - sportovní servis). SMS s osobním 

časem bude odeslána po závodě na zvolené telefonní číslo.

    Podium:         v amfiteátru proběhne slavnostní vyhlášení vítězů Dlouhé míle, 7 a 15 km od cca od 

11:20 do 11:50h. Očekávaný doběh vítězů MFB MarathOn LABE® od cca 12:00h, podium 

maratonců od cca 12:50h. 

    Pro fanoušky: možnost občerstvení v prostoru amfiteátru. K využití Disc-golf-park přímo na ostrově, 

oplocené dětské hřiště či mnoho atrakcí s ostrovním majákem. Možnost zapůjčení plavidel-

šlapadel v přístavišti výletních lodí. Po vyhlášení vítězů se budeme bavit a rozjímat s 

živou hudební skupinou GREEN DAY Prague Idiots 

http://www.pragueidiots.cz/


    A tím to nekončí:      57. Mezinárodní hudební festival Kmochův Kolín bude v plném proudu. Od 14 

hod projde slavnostní průvod městem a mnohem více během víkendu 12. – 14.6. Vstupné 

na festival po celý víkend zdarma!

    INFO: Pokud si s čímkoliv nevíte rady, kontaktujte nás na e-mailu, facebook či twitter. Na festivalovém místě 

neváhejte kontaktovat kohokoliv z členů organizačního výboru a dobrovolníků.

    Potkáme se u Kolína! Těšíme se na Vás!

    Ing. Leoš Bešťák a spol.

     Upozornění:        Závod se koná ve zvláštním režimu užívání dotčených pozemních a vodních komunikací, který zajišťuje pořadatel. Nejrizikovější 

místa budou organizačně zajištěna. Přesto je každý závodník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a brát ohled na 

bezpečnost svou i všech ostatních, kteří užívají komunikaci v trase závodu. Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, jeho 

zdravotní stav a fyzická připravenost odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za případná zranění či 

škody vzniklé na majetku, které souvisí s návštěvou nebo účastí na události.

                              Vyplněním a odesláním registračního formuláře – přihlášením do závodu, každý účastník dává spolku  Kolínská14 v souladu 

s platnými zákony souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři, fotografií, videozáznamů a 

audiozáznamů pro marketingové účely pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném 

rozsahu k účelům výše uvedeným zpracovávány partnery spolku Kolínská14. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to 

elektronickou či písemnou formou na adresu sídla pořadatele.

     Změna programu vyhrazena. Děkujeme za pochopení!


