
 

 
 
propozice:        Blanenská desítka 2016 
 

Dne: so 10. září 2016 

Místo: Blansko, ul. Poříčí (sportovní ostrov) 

Ročník: 3. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 10 km (ostatní viz orig. propozice níže) 

Povrch: asfalt – silnice 

Popis trati: Od křižovatky ul. Vodní a Poříčí po silnici II/ 374 
směrem na Rájec – Jestřebí a před odbočkou na 
Ráječko je otočka a běží se zpět. Běží se dvě kola. 

Další informace o závodě: www.blanenskadesitka.cz 

Kategorie: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽV2 

Čas prezentace: od 09:00 (startovní číslo vyzvednout nejpozději 45 
minut před startem jednotlivého závodu) 

Místo prezentace: Blansko, hala ASK na sportovním ostrově 

Čas startu: 15:00 hod. (hlavní závod), ostatní dle rozpisu níže 

Místo startu: 100m od křižovatky ul. Vodní a Poříčí, Blansko 

Startovné na místě: Dospělí 300,- Kč (do 5. 9. 2016), 350,- Kč na místě 

Odměny: věcné + finanční pro první tři ženy a muže 

Počet startujících celkem:  476 v hlavním závodě v roce 2015 

Mužský rekord: 30:33, Ruslan Pechnikov (2014) 

Ženský rekord: 35:43, Lucie Sekanová (2014) 

Poslední vítěz muži: Robert Míč, VSK UNI Brno 

Poslední vítěz ženy: Tereza Jagošová, AC Moravská Slavia Brno 

Webové stránky: www.blanenskadesitka.cz 

Kontakt: Tomáš Mokrý nebo Lukáš Olejníček, e-mail blanenskadesitka@email.cz 
Jiné:  Trať závodů na 10 km, 1.500 metrů, 400 metrů a 200 metrů mají 

certifikát IIAF/AIMS 



                                                                      

 
 
 

 

Termín: 
sobota 10. září 2016 

Místo: 
Blansko, ul. Poříčí (sportovní ostrov) 
GPS: 49°21’52.688″N, 16°38’25.726″E 

Trat ě s certifikací IAAF/AIMS:  
10 km – muži, ženy 
5 + 5 km – štafeta (dvoučlenná – muž+muž, muž+žena, žena+žena) 
1500 m – starší žáci, mladší žáci 
400 m – přípravka 
200 m – přípravka mladší 

Mapy:  

 

BĚH starty:  
14.00  start – běh na 1 500 m 
14.15  start – běh na 400 m 
14.30  start – běh na 200 m 
15.00  start – běh na 10 km a štafety 5 + 5 km 
16.15  vyhlášení výsledků běh a štafety 
16.50  vyhlášení účastnické tomboly 

Prezentace (hala ASK): 
od 9:00 hod. (nutné si vyzvednou startovní číslo nejpozději 60 min. před startem) 

Startovné dospělí (10 km): 
do 31. 1. 2016           200,- 
do 30. 6. 2016           250,- 
do 5. 9. 2016             300,- 
na místě                     350,- 

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10 km + běh 10 km) 
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných) 
Startovní číslo je nepřenosné! 
do 31. 1. 2016    400,- 
do 30. 6. 2016    500,- 
do 5. 9. 2016      600,- 
na místě              700,- 



                                                                      

 
 
 

 

Startovné štafeta (dvoučlenná, 5+5 km): 
do 31. 1. 2016           400,- 
do 30. 6. 2016           500,- 
do 5. 9. 2016             600,- 
na místě                     700,-  

Startovné žáci, přípravka: 
do 31. 1. 2016          50,- 
do 30. 6. 2016          50,- 
do 5. 9. 2016            75,- 
na místě                   100,- 

Startovné 10 km a štafeta zahrnuje: 
občerstvení na 5.km (voda, iontový nápoj ISOSTAR) 
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj ISOSTAR, ovoce, sladké pečivo od Pekárny 
Blansko) 
startovní číslo se jménem (při registraci do 28.8.) 
pivo/limo od Černé hory 
masážní emulzi od společnosti ALPA 
produkt od společnosti ISOSTAR 
slosovatelné startovní číslo (tombola po závodě) 
vstupenku 1 + 1 zdarma do Aqualand Moravia v hodnotě 650 Kč 
masáž ve stanu ALPA zdarma 
slevu 25 % na nákup v eshopu TEMPISH 
slevu 20 % na MIZUNO 
dárkový poukaz CRUSSIS 
zapůjčení měřícího čipu 
SMS s cílovým časem 
on-line výsledky 
slevy u partnerů závodu 
zdravotnickou službu 
šatnu, úschovnu tašek, sprchy 
bezplatné parkování 

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m zahrnuje: 
originální perníkovou medaili 
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj ISOSTAR) 
startovní číslo se jménem (při registraci do 28.8.) 
limo od Černé hory 
masážní emulzi od společnosti ALPA 
produkt od společnosti ISOSTAR 
slosovatelné startovní číslo (tombola po závodě) 
vstupenku 1 + 1 zdarma do Aqualand Moravia v hodnotě 650 Kč 
masáž ve stanu ALPA zdarma 
slevu 25 % na nákup v eshopu TEMPISH 
slevu 20 % na MIZUNO 
dárkový poukaz CRUSSIS 
zapůjčení měřícího čipu 
SMS s cílovým časem 
on-line výsledky 
slevy u partnerů závodu 



                                                                      

 
 
 

 

zdravotnickou službu 
šatnu, úschovnu tašek, sprchy 

BĚH kategorie: 
10 km – dvě kola 
muži A (ročníky narození 2000 – 1977) 
muži B (ročníky narození 1976 – 1967) 
muži C (ročníky narození 1966 – 1957) 
muži D (ročníky narození 1956 a dříve) 
ženy A (ročníky narození 2000 – 1977) 
ženy B (ročníky narození 1976 – 1967) 
ženy C (ročníky narození 1966 a dříve) 

dvoučlenná štafeta 2 x 5 km – (společný start s hlavním závodem na 10 km) 
muž+muž 
žena+žena 
muž+žena 

1 500 m  - obrátkový závod 
žáci (ročníky narození 2004 – 2001) 
žákyně (ročníky narození 2004 – 2001) 

400 m - obrátkový závod 
hoši (ročníky narození 2006 – 2005) 
dívky (ročníky narození 2006 – 2005) 

200 m - obrátkový závod 
mladší hoši (ročníky narození 2007 – 2011) 
mladší dívky (ročníky narození 2007 – 2011) 
nejmladší hoši (ročníky narození 2012 a mladší) 
nejmladší dívky (ročníky narození 2012 a mladší) 

Registrace: 
Pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře. V případě neuhrazeného startovného do 
5ti dnů bude registrace zrušena. 

Ceny: 
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích. 

Prémie pro kategorii BĚH: 
Finanční prémie pro první tři muže a pro první tři ženy v absolutním pořadí: 
1. místo – 3.000 Kč 
2. místo – 2.000 Kč 
3. místo – 1.000 Kč 

Bonus pro závodníky z ČR: 
Bonus pro vítěze při dosažení času na 10 km pod 00:30:30 – 3.000 Kč 
Bonus pro vítězku při dosažení času na 10 km pod 00:34:30 – 3.000 Kč 



                                                                      

 
 
 

 

Občerstvení: 
Pro účastníky všech závodu na 10 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km 
(voda, iontový nápoj ISOSTAR). Každý závodník obdrží občerstvení v cílovém prostoru. 

Časový limit: 
Pro dokončení závodu BĚH na 10 km je stanoven časový limit 90 min. 
U dětských startů nejsou časové limity. 

Pravidla:  

• každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od registrace, v 
případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena, 

• on-line registrace bude uzavřena 5. 9. 2016 ve 23:59 hod., 
• registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele 

v plné výši, 
• registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný, 
• změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 31. 8. 2016 do 

23:59 hod. přes email sportovniservis@gmail.com, 
• závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem 

viditelně a pevně umístěným na hrudi, 
• pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na 

to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne, 
• za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo 

posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací, 
• po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích 

přísně zakázán, 
• je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať, 
• pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou 

účastí v závodě nebo jeho sledováním, 
• organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího 

oznámení, 
• pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení, 
• startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch 

pořadatele, 
• podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, 
• v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč, 
• pořadatel závodu neručí za odložené věci, 
• každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto 

závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je 
zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a 
pořadatelské služby a účastní dobrovolně, 

• účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za 
následek diskvalifikaci ze závodu, 

• protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po 
úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli, 

• každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které 
pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách 
www.blanenskadesitka.cz, 

• pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez 
předchozího oznámení. 



                                                                      

 
 
 

 

Záchranná služba: 
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu. 

Celý program: 

09.00        otevření registrací (hala ASK) 
10.00        start – in-line na 200 m 
10.10        start – in-line na 400 m 
10.20        start – in-line na 1 500 m 
10.35        start – in-line na 10 km 
11.15        vyhlášení in-line 
11.45        start – odrážedla na 200 m 
11.55        start – koloběžky na 400 m 
12.05        start – koloběžky na 1 500 m 
12.20        start – koloběžky na 10 km 
13.00        vyhlášení koloběžky 
13.20        doprovodný program 
14.00        start – běh na 1500 m 
14.10        start – běh na 400 m 
14.20        start – běh na 200 m 
14.30        ALLIANZ nesoutěžní rodinný běh na 1 km 
15.00        start – běh na 10 km a štafeta 5 + 5 km 
16.15        vyhlášení výsledků běh a štafety 
16.50        vyhlášení účastnické tomboly 
17.00        ukončení akce 
 

Technické zázemí: 
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), toalety, sprchy, úschovna tašek, prezentace 
závodníků, občerstvení, stánky partnerů. 

Dopravní spojení a parkování: 
Doporučujeme využít vlakového spojení (zastávka: Blansko město, Blansko hl.n.). Parkování na 
sportovním ostrově. 

Pořadatel: 
team agency s.r.o. 


