
 

 
 
propozice:        Rájecká desítka – pokračovatel 

Ráječkovské desítky 
 

Dne: so 27. ledna 2018 

Místo: Rájec – Jestřebí, okr. Blansko 

Ročník: 3. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko, BBP 

Délka hlavní tratě: 9,6 km 

Povrch: asfalt, šotolina, terén – polní cesta + travnatý pás 

Popis trati: většina trati vede po polních cestách a travnatém 
pásu, začátek a konec po asfaltové cestě v Rájci + 
průběh celým Holešínem 

Další informace o závodě: www.scrajecko.cz 

Kategorie: Dorostenci, dorostenky, J, M, MV1, MV2, MV3, 
MV4, Ž, ŽV, ŽV2, ŽV3, ŽV4 + dětské kategorie 
(viz. originální propozice na další straně) 

Čas prezentace: od 08:00 hod. 

Místo prezentace: Rájec-Jestřebí, Komenského 240 – budova 
gymnázia 

Čas startu: 11:15 (trať 9,6 km) – ostatní viz. rozpis níže 

Místo startu: Rájec, ul. Šafranice, u budovy gymnázia 

Startovné na místě: 50 Kč (s kartou BBP), 60 Kč (bez karty BBP) 

Odměny: Věcné 

Počet startujících celkem:  612 (2016) – všechny kategorie 

Mužský rekord: 33:52; Jiří Čípa (2016) 

Ženský rekord: 20:44, Lada Nováková (2016) 

Poslední vítěz muži: Dan Orálek, AC Moravská Slavia 

Poslední vítěz ženy: Kateřina Chromá, AK Olymp Brno 

Webové stránky: www.scrajecko.cz 

Kontakt: Zdeněk Přibyl, tel. 728 009 595; Zdeněk Vašíček, tel. 736 484 472 
Jiné:   
 
 



                                                                      

 
 

 

 
 

 

Propozice   RÁJECKÁ DESÍTKA 2018  
 
sobota, 27.1.2018 

 
Vážení závodníci a fanoušci, na této stránce najdet e průběžně nejnov ější 
informace k letošnímu b ěžeckému závodu "Rájecká desítka 2018" : 

http://www.scrajecko.cz/index.php?page=2018/prop_desitka_2018 
 
- závodníci, jediný asfalt na trase je v obci Holeš ín kudy pob ěžíte a dále ješt ě 
kilometr za obcí. Holešínem se b ěží po hlavní silnici stále z kopce, na silnici 
budou nast říkány malé šipky a ob čas bude n ěkde viset červenobílé "mlíko". 
 
- přípravka platí také startovné, aby malé d ěti neplakaly, že nedostaly balí ček.  
 
- počasí neovlivníme, tak po čítejte se vším (bláto, led, sníh, vítr, mráz...)  
 
- přihlášky k závodu jsou až na míst ě, nejpozd ěji půl hodiny p řed startem. Nechte 
si také rezervu kv ůli parkování.  
 
Připravujeme ob čerstvení pro závodníky a diváky na dvo ře gymnázia, kde bude 
zázemí. (káva, klobása, párek v rohlíku, sva řák, grog)  
Parkování je v ulicích poblíž gymnázia, informace b ude zajiš ťovat m ěstská policie 
a hasiči. Je p řipraveno celkem 74 cen pro všechny kategorie a opro ti jiným 
závodům vyhlásíme i "sedmdesátníky".  
 
Parkování 
Centrální parkovišt ě vozidel nebude, parkovat m ůžete na parkovišti v ul. 
Hřbitovní, nebo v p řilehlých ulicích. Po řadatelé vás navedou.  
 
Zázemí 
Zázemí pro závodníky a diváky bude v Gymnáziu Rájec  - Jest řebí, Komenského 
240. Vyhlášení výsledk ů bude ve dvo ře gymnázia.  
 
Běh 
Všechny závody, žákovské, 5 a 9,6 km budou startová ny z jednoho místa z pravé 
strany gymnázia z ul. Šafranice.  
 
 
9.00 - Žákovské závody  
10.30 - Dky; Dci; Jky; J ři; Ž; ŽV1; ŽV2; ŽV3; ŽV4; start na 5 km  
11.15 - M; MV1; MV2; MV3; MV4; start na 9,6 km  



                                                                      

 
 

 

 
 
Kategorie:  
9:00 h - 1,5 km: žákyn ě starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2003-2004  
9:15 h - 1 km: žákyn ě mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2005-2006  
9:30 h - 800 m: p řípravka starší - ro čníky narození 2007-2008,  
9:40 h - 600 m: p řípravka mladší - ro čníky narození 2009-2010,  
9:50 h - 200 m: p řípravka nejmladší - ro čníky narození 2011 a mladší  
 
5 km: dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 2001- 2002 
juniorky (Jky), junio ři (Jři) nar. (Dci) nar. 1999-2000 
ženy (Ž) nar. 1979-1998, veteránky 1 (ŽV1) nar. 196 9-1978, veteránky 2 (ŽV2) nar. 
1959-1968, veteránky 3 (ŽV3) nar. 1949-1958, veterá nky 4 ŽV4) nar. 1948 a d říve  
 
9,6 km: muži (M) nar. 1979-1998, veteráni (MV1) nar . 1969-1978, veteráni 2 (MV2) 
nar. 1959-1968, veteráni 3 (MV3) nar 1949-1958, vet eráni 4 (MV4) nar 1948 a d říve,  
 
 
 



                                                                      

 
 

 

 
TRASA HLAVNÍHO ZÁVODU – 9,6 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRASA ZÁVODU ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK A DOROSTU - 5 km



                                                                      

 
 

 

 


