
                                                                      
 

 
 

 
 

 

propozice: Hraběnčino běhání – memoriál Jaroslava Parmy 
 

Dne: so 27. prosince 2014 

Místo: Petrovice u Blanska 

Ročník: 19 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 5,2 km 

Povrch: převážně asfalt 

Popis trati: většina trati vede po silnicích 3. třídy, část po lesní 
cestě mezi Vavřincem a Petrovicemi 

Další informace o závodě: oblblansko.cz  

Kategorie: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV + dětské kategorie 
mladší žáci + žákyně, starší žáci + žákyně, další kategorie 
podle rozpisu na další straně 

Čas prezentace: dětské kategorie od 09.00 hod. do 09.45 hod. 
hlavní závod od 09.00 hod. do 10.45 hod. 
DODRŽUJTE TYTO ČASY – POZDĚJŠÍ 
PŘÍCHOZÍ NEBUDOU ODPREZENTOVÁNI 

Místo prezentace: Petrovice, kulturní dům (přesun na start cca 400 m) 

Čas startu: dětské kategorie od 10.00 hod. 
hlavní závod v 11.00 hod. 

Místo startu: Petrovice, penzion U Hraběnky 

Startovné na místě: 50 Kč, děti zdarma 

Odměny: věcné 

Počet startujících celkem:  169, rok 2013 (111 hlavní závod, 68 děti) 

Mužský rekord: 16:27 min, Jiří Homoláč (2011) 

Ženský rekord: 18:41 min, Radka Vodičková (2008) 

Poslední vítěz muži: Jan Kohut, Mizuno team 

Poslední vítěz ženy: Milada Barešová, Bambas Skalice n. Svitavou 

Webové stránky: oblblansko.cz 
Kontakt: Jiří Vrtílka, 604 737 048, obl@oblblansko.cz 
Jiné:  On-line registrace na webových stránkách Okresní běžecké ligy – 
POZOR i on-line registrovaní si musí vyzvednout startovní číslo v kulturním 
domě. U Penzionu u Hraběnky jsou pouze starty. 
Po doběhu teplý čaj a teplá polévka. Po ukončení oficiálního programu 
v kulturním dom ě pokračujeme neformálně v Penzionu u Hraběnky. 



                                                                      
 

 
 

 
 

 

Časový harmonogram Hraběnčina běhání a zakončení ročníku 2014 

 
Dětské kategorie 

 
dívky a chlapci, rok narození 2007 a mladší 
dívky a chlapci, rok narození 2005 a 2006 
dívky a chlapci, rok narození 2003 a 2004 
dívky a chlapci, rok narození 2001 a 2002 (mladší žákyně a žáci) 
dívky a chlapci, rok narození 1999 a 2000 (starší žákyně a žáci) 
 

Situační plánek obce Petrovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 zahájení registrace dětských kategorií a kategorií dospělých 
09.45 ukončení registrace dětských kategorií 
10.00 start kategorií dětí rok narození 2007 a mladších (cca 100 metrů) 
10.10 start kategorií dětí rok narození 2005 a 2006 (1 okruh) 
10.20 start kategorií dětí rok narození 2003 a 2004 (2 okruhy) 
10.30 ukončení registrace kategorie dospělých 
10.35 start mladších žákyň a žáku, rok narození 2001 a 2002 (3 okruhy) 
11.00 start hlavního závodu na 5,2 km 
11.03 start starších žákyň a žáků, rok narození 1999 a 2000 (1.500 m, trať v obci) 
12.10 vyhlášení výsledku závodu Hraběnčino běhání – všechny kategorie 
13.20 vyhlášení celkových výsledků Okresní běžecké ligy za rok 2014 

KULTURNÍ D ŮM 
Zde probíhá prezentace 
a vyhlašování výsledků. 
Je zde veškeré zázemí, WC, 
občerstvení, apod. 

PENZION U HRABĚNKY 
 
Zde proběhnou starty všech 
závodů. 

PARKOVÁNÍ  



                                                                      
 

 
 

 
 

 



                                                                      
 

 
 

 
 

 

 
 


