
 

 
 
propozice:        Běh kolem Klostermannovy studánky 
 

Dne: ne 11. října 2015 

Místo: Rudice v Moravském krasu 

Ročník: 7. obnovený ročník 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 12 km hlavní závod (ostatní viz. propozice níže) 

Povrch: zpevněné lesné cesty, asfalt 

Popis trati: Trať vede převážně po lesních zpevněných cestách, 
po asfaltovém povrchu se běží jeden kilometr. Muži 
běží dvě kola. Junioři, juniorky a ženy běží jedno 
kolo. Jedno kolo měří 6 km. 

Další informace o závodě: Účastníci mají zajištěn pitný režim a občerstvení 
obsažené v ceně startovného. 

Kategorie: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽciM, ŽkyM, 
ŽciS, ŽkyS, (další kategorie viz. níže) 

Čas prezentace: ON-LINE  na www.oblblansko.cz, nebo na místě 
dětské kategorie 09.00 hod. – 09.45 hod. 
ostatní kategorie 09.00 hod. – 10.45 hod. 

Místo prezentace: TJ Sokol Rudice, altánek na výletišti 

Čas startu: 11:00 hod. (hlavní závod), od 09.50 hod. (děti) 

Místo startu: TJ Sokol Rudice – areál fotbalového hřiště 

Startovné na místě: dospělí 50,- Kč, děti zdarma 

Odměny: diplom, drobné věcné ceny 

Počet startujících celkem:  84 v hlavním závodě v roce 2014 

Mužský rekord: 42:40, Libor Trtek (2014) 

Ženský rekord: 25:29, Milada Barešová (2012) 

Poslední vítěz muži: Libor Trtek, VSK Univerzita Brno 

Poslední vítěz ženy: Lenka Suránková, AHA Vyškov 

Webové stránky:  

Kontakt: Jiří Vrtílka: 604 737 048, obl@oblblansko.cz 
Další info: Šatny a sprchy v místě prezentace. Po závodě nápoj + občerstvení. 



 
 
 
 
 
                                                                      

 
 
 

 

Jiné: Místo závodu dohledáte na stránkách obce Rudice v Moravském krasu na 
adrese: http://www.rudice.cz 
 
Spojení: Autobusem z Blanska, z Brna – vlak a autobus z Blanska, nebo 
autobusem ze Staré osady do obce Jedovnice a přestup v Chaloupkách.  
Parkování aut na škvárovém hřišti u kaple sv. Barbory. Vzhledem 
k dopravnímu omezení v obci neparkujte vozidla poblíž restaurace Tumperek 
ani v okolí fotbalového hřiště. 
 
Kategorie, délky tratí, časový rozvrh 
 
starty v prostoru fotbalového hřiště 
Předškoláci    roč. 2010 a mladší  100 m 09:50 hod. 
Přípravka mladší:   roč. 2009 – 2007   370 m  10:00 hod. 
 
starty od kaple nebo od lesa – na start budete zavedeni 
Přípravka starší:   roč. 2006 – 2004    500 m   10:10 hod. 
Mladší žáci, žákyně:  roč. 2003 – 2002  1 100 m  10:20 hod. 
Starší žáci, žákyně:  roč. 2001 – 2000  1 500 m   10:30 hod. 
 
Start hlavního závodu: 
 
1 kolo 6 000 m – 11:00 hod. 
Ženy 
Ženy veteránky 
Junioři 
 
2 kola 12 000 m – 11:00 hod. 
Muži 
Muži veteráni 1, 2, 3 
 
Trať závodu je po celý rok označena bílými šipkami na asfaltu a na stromech. 
V lese se běží ještě jedno kolečko kolem Klostermannovy studánky – jeho délka je 
1,75 km, na místě je pořadatel  
Značení vlastního závodu je doplněno o šipky sypané vápnem po celé délce tratě. 
Mapa závodu viz. níže. 



 
 
 
 
 
                                                                      

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                      

 
 
 

 

 


