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Start/Cíl | Start/Finish // Seřadiště | Line-Up:
Horní náměstí/square
Technické zázemí | Technical area: 
Dolní náměstí/square

Trasa závodu | List of streets
Start » Horní náměstí » Riegrova » Palackého » Pöttingova 
»  Studentská  (1 km) » Dobrovského (2 km) » Jiřího z Poděbrad 
» Žizkovo náměstí »  17.  listopadu (3  km) » tř. Kosmonautů (4 km) » 
Jeremenkova » Masarykova třída (5 km) » Žizkovo náměstí » Husova » 
Sokolovská (6 km) » Jablonského (7 km) » Heydukova » Lazecká (8 km) 
» Jarmily Glazarové (9 km) » Mrštíkovo náměstí » Tomkova » Ladova 
» Dolní hejčínská  (10 km) » Na Střelnici » Lazecká (11 km) » Lazecká 
– otočka/turn » Lazecká (12 km) » Na Střelnici » Studentská (13 km) » 
Hynaisova » Pöttingova » Palackého » Krapkova (14 km) » Smetanovy 
sady – otočka/turn » Smetanovy sady (15 km) » Havlíčkova (16 km) » 
tř. Svobody » 17. listopadu » tř. Kosmonautů (17 km) » tř. Kosmonautů 
(18 km) » Jeremenkova » Masarykova třída (19 km) » Žizkovo náměstí » 
Jiřího z Poděbrad » Dobrovského (20 km) » Zámečnická » 8. května » 
Riegrova (21 km) » Horní náměstí  » Cíl / Finish

25. června 2016   Start: 19:00   Horní náměstí
25 June 2016 Start: 19:00 Horní Square

MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC
MATTONI OLOMOUC HALF MARATHON


