
 

 
 
propozice:        Běh za jedovnickým kaprem – Memoriál 

Jiřího Kovaříka 
 

Dne: so 11. listopadu 2017 

Místo: Jedovnice 

Ročník: 21. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 10,9 km 

Povrch: většina asfalt, zbytek zpevněné cesty na hrázích 
rybníků 

Popis trati: od kulturního domu kolem Hastrmana, podél 
Olšovce, za rybník Budkovan a po druhé straně 
rybníků zpět ke kulturnímu domu 

Další informace o 
závodě: 

www.skjedovnice.cz 

Kategorie: dorostenci/ky, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽV2 +  
dětské kategorie (viz. originální propozice) 

Čas prezentace: od 12:00 hod., konec vždy 10 minut před startem, 
konec prezentace hl. závodu ve 14:00 hod. 
preferujeme on-line registraci na www.oblblansko.cz 

Místo prezentace: vestibul kulturního domu Jedovnice 

Čas startu: 14:30 hod. (hlavní závod), ostatní viz. další strana 

Místo startu: v okolí kulturního domu 

Startovné na místě: Dospělí a dorostenci 60,- Kč, ostatní 30,- Kč 

Odměny: za 1. místo živý kapr, 2. – 3 místa v každé kategorii 
věcné ceny 

Počet startujících celkem:  152 v hlavním závodě v roce 2014 

Mužský rekord: 35:10, Jan Kohut (2010) 

Ženský rekord: 20:44, Ivana Martincová (2008) 

Poslední vítěz muži: Jiří Němeček, AHA Vyškov 

Poslední vítěz ženy: Tereza Jagošová, AC Moravská Slavia Brno 

Webové stránky: www.skjedovnice.cz 

Kontakt: Ing. Kamil Kvasnica, tel. 516 527 154 (zaměstnání), 728 072 517 (mobil) 



                                                                      

 

21. ročník Běhu za jedovnickým kaprem 
Memoriál Ji řího Kova říka 

pořádá SK Jedovnice, z.s. 

Datum: Sobota 11. listopadu 2017 

Místo:  Kulturní dům Jedovnice, Na Kopci 571, Jedovnice 679 06 

Start a cíl: Areál fotbalového h řiště u kulturního domu v Jedovnicích  
 
Závody:       start  
           
• Nejmladší p řípravka (2010 a mladší); 120 m  12:30 
• Mladší p řípravka dívky (2008-2009); 260 m  12:45 
• Mladší p řípravka chlapci (2008-2009); 260 m  13:00 
• Starší p řípravka dívky (2006-2007); 490 m  13:15 
• Starší p řípravka chlapci (2006-2007); 490 m  13:30 
• Mladší žáci/žákyn ě (2004-2005);  980 m  13:45 
• Starší žáci/žákyn ě (2002-2003);  1470 m  14:00 
• Dorostenci/dorostenky (1998-2001);  5,6 km  14:30 
• Ženy (1978-1997);    5,6 km  14:30  
• Ženy-veteránky I (1968-1977);  5,6 km  14:30 
• Ženy-veteránky II (1967 a starší);  5,6 km  14:30 
• Muži (1978-1997);    10,9 km 14:30  spole čný start 
• Muži-veteráni I (1968-1977);  10,9 km 14:30 
• Muži-veteráni II (1967-1958);  10,9 km 14:30 
• Muži-veteráni III (1957 a starší);  10,9 km 14:30  
 
Přihlášky ke startu: za čátek registrace ve 12:00 ve vestibulu kulturního do mu v Jedovnicích, 

konec vždy 10 minut p řed startem daného závodu s výjimkou spole čného 
startu hlavního závodu ve 14:30 – konec prezence ve  14:00!!! Registrujte se 
prosím do své kategorie a v čas. 

 
LZE TAKÉ VYUŽÍT ON-LINE RIGISTRACI NA STRÁNKÁCH ww. oblblansko.cz 
 
Šatny: kabiny SK Jedovnice v suterénu kulturního do mu (možnost sprchování) 

nebo p ředsálí KD Jedovnice 
 
Pravidla:  Závodí se podle platných pravidel atleti ky. Závod je za řazený do OBL 

Blansko. Závodníci odpovídají za sv ůj zdravotní stav, což potvrdí podpisem 
na čestném prohlášení p ři přihlašování do závodu. 

 
Startovné:  30,- K č -  Přípravky, žáci, žákyn ě 
   60,- Kč – Dorostenky, dorostenci, ženy, muži, veteránky, v eteráni 
 
Popis trati:  Tra ť je bez v ětších výškových rozdíl ů, většinu povrchu tvo ří asfaltové 

cesty, zbytek zpevn ěné cesty po hrázích rybník ů Olšovec a Budkovan. 
 
Vyhlášení výsledk ů: kategorií p řípravek a žactva prob ěhne po startu hlavního závodu ve 14:40 

v kinosále KD, hlavní kategorie v 16:00 v závislost i na zpracování výsledk ů. 
 
Vyhodnocení: Závodníci na prvních místech v hlavníc h kategoriích Dorostenci/Dorostenky 

až po veterány získají „živého jedovnického kapra“,  na druhém a t řetím 
míst ě věcné ceny.  

 
Parkování vozidel: Je možné na parkovišti nad kultu rním domem nebo u hotelu Rado 
 
Informace: Ing. Kamil Kvasnica (hl. po řadatel), 516 527 154 – zam. nebo mobil 

728 072 517, www.skjedovnice.cz 


