
                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

propozice:       Podzimní desítka na dráze 
 

Dne: pátek 22. září  2017 

Místo: atletický stadion ASK Blansko 

Ročník: 32. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 10.000 m 

Povrch: tartan 

Popis trati: tartanový ovál, tretry povoleny 

Další informace o závodě: časy budou měřeny elektronickou časomírou – čipy 
On-line registrace na www.oblblansko.cz a  
http://goo.gl/forms/IiKBglNNux do 21.9.2017. 
Po doběhu vracejte čipy i startovní čísla.  

Kategorie: Jři, Jky, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV1, ŽV2 

Čas prezentace: 15:45 hod.  

Místo prezentace: vstupní hala v budově ASK 

Čas startu: 1. rozběh 16:30 hod., 2.rozběh cca 17:30 hod. 

Místo startu: Cílová rovinka/ dráha č.4 zelená čára u zn. 300 m 

Startovné na místě: 150 Kč 

Odměny: dle možností pořadatele 

Počet startujících celkem:  49 v roce 2016 

Mužský rekord: 31:34 min, Jan Kohut (2015) 

Ženský rekord: 40:12 min, Milada Barešová (2014) 

Poslední vítěz muži: Jan Kohut 

Poslední vítěz ženy: Nedomová Lucie 

Webové stránky: www.oblblansko.cz 
runbk.blogspot.cz 
 

Kontakt: Vladimír Matěna, desitkaBK@seznam.cz 
 

ORIGINÁLNÍ INFO PO ŘADATELE NÍŽE 
 



                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

Název: Podzimní desítka na dráze                                         32. ročník  
 

Datum: pátek  22.září 2017 
Místo: stadion ASK Blanko, Mlýnská ul.  
Délka:   10.000 m 
Čas startu:   16:30 a cca 17:30  
On-line registrace k závodu do 21.9.2017: http://goo.gl/forms/IiKBglNNux 
 

Čas a místo prezentace: 15:45 ve vstupní hale v budově ASK 
Startovné: 150,- Kč 
 

Místo startu: cílová rovinka / dráha č. 4 zelená čára u značky 300m 
Místo cíle:     cílová rovinka 
Měřeno elektronickou časomírou: Během závodu je na displeji v cílové rovince 
zobrazováno číslo závodníka a jeho zbývající počet kol do cíle. Po doběhu vraťte čip 
i startovní číslo. 
 
Kategorie (OBL):  Jři, Jky, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽV2  
 

Odměny: diplom, drobné odměny dle možností pořadatele  
 

Popis tratě: Závod rozdělen do 4 rozběhů. Souběžně se poběží vždy dva rozběhy 
v drahách č. 1 a č. 4. 
 

Pravidla:  
atletická pravidla, polyuretanová dráha, tretry povoleny, bez sluchátek a jiné podpory 
tempa, zákaz použití vodiče. 
Každý závodník se smí účastnit pouze jednoho rozběhu. 
 
Rozdělení do rozběhů dle kvalifikačních časů: 
Kvalifikační časy pro rychlé rozběhy orientačně 40:00 min a 45:00 min,  
Přidělené startovní číslo a rozdělení do rozběhů bude zasláno mailem v den závodu.  
V případě volné kapacity startují nenahlášení příchozí v dráze č. 4. 
 

Další:  
zajištěn iontový nápoj po závodě, banány, tatranka, výsledky mailem. Šatny, sprchy a 
toalety jsou k dispozici v budově ASK, místo na odložení věcí pouze na tribuně 
stadionu. 
  

Vypln ěním on-line registrace výjime čně též přihlášením v den závodu na míst ě účastník:  
• prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu,  
• prohlašuje, že se zúčastní běhu na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatel běhu 

nenese žádnou odpovědnost za případné zranění během závodů,  
• dává pořadateli závodu i občanskému sdružení Okresní běžecká liga v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své 



                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

e-mailové adresy uvedeného v registračním formuláři pro účely pořadatele a též souhlasí s 
fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci jejich činnosti – v tisku, na internetu a podobně. 

Ředitel závodu: Vladimír Matěna 
 
Kontakt na pořadatele: desitkaBK@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


