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VOLNO - DLOUHÁ MÍLE 
7. MFB Kolín 9/6/2018 

ORGANIZAČNÍ INFO 
 
VOLNO - Dlouhá míle patří k vrcholům MFB. Ačkoliv je určena prioritně dětem, není jakkoliv limitována 
věkem. Uvedení do pohybu se předpokládá během či klusem, ale registrovaní účastníci VOLNO - Dlouhé 
míle mohou k pohybu v trase závodu použít kočárky všeho druhu, tažná lana a koně či psa, invalidní 
vozíky (pouze invalidé), koloběžky, cyklokola i  elektrokola, tříkolky, šlapací autíčka či elektroautíčka, 
odrážedla, tatínkova záda i jiné přepravní prostředky! Všichni registrovaní účastníci obdrží závodní 
startovní číslo a v cíli medaili a diplom! VOLNO – Dlouhá míle je událost pod patronací Střediska respitní 
péče VOLNO, Kolín.  
 
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím: 

1) Přesun Kmochův ostrov – chrám sv. Bartoloměje pěšky cca 10-15 min; možno využít v centru města 
mobilní WC, které jsou instalovány po dobu festivalového víkendu.  

2) START je hromadný, společně s tratěmi 15 / 7km přesně v 10:00 hod výstřelem ze startovní pistole 
od chrámu sv. Bartoloměje, Brandlova ulice. BUĎTE PROSÍM DOCHVILNÍ.  

3) Na startu se prosím řaďte na konec startovního pole v zájmu bezpečností vlastní i ostatních. 

4) Přestože bude na Vaši bezpečnost dohlížet několik hlídek příslušníků Městské policie Kolín a dvě 
hlídky Policie ČR, BUĎTE OSTRAŽITÍ A OHLEDUPLNÍ.  

5) Trasa Dlouhé míle vede v trase soutěžních běhů 15 / 7km s cílem na Kmochově ostrově, amfiteátr - 
ZA PRVNÍ LÁVKOU VLEVO. Účastníci a fanoušci s kočárky a nejmenšími mohou využít stejnou trasu, 
jako při přesunu z Kmochova ostrova ke chrámu (zelená viz MAPA).  

6) Pro fanoušky možnost občerstvení v prostoru amfiteátru.  

7) 55. Mezinárodní hudební festival Kmochův Kolín stojí za návštěvu. Nenechte si ujít slavnostní 
průvod městem od 14hodin a další pestrý program. Více na www.kmochuvkolin.eu  

8) Upozornění: Závod se koná ve zvláštním režimu užívání dotčených pozemních 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.  

9) V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte pořadatele na INFO stánku či kdekoliv v prostoru akce.  

Věříme, že si VOLNO - Dlouhou míli se svými kamarády užijete!  
Za pořadatele Vám příjemné chvíle v Kolíně přeji! Potkáme se u Kolína!  
Ing. Leoš Bešťák / 731601508 / Leos.bestak@gmail.com
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