


 

Hraběnka Cup 2014- XV. ročník 
běh do vrchu pro všechny 

 
Veřejné závody pro všechny v běhu do vrchu s jarní a podzimní částí s cílem 

před penzionem „U hraběnky“ v Petrovicích. 
 
Rozpis závodů: 
Poř. den datum název délka prezentace  start 
Jarní část 
1.      út    13. května  Sloup-Hraběnka 4,3 km  Sloup, hotel Broušek   17.30 hod. 
2.       út     20. května  Skalní mlýn-Macocha   4,7 km    Skalní mlýn                  17.30 hod.  
3.      út     27. května   Ráječko-Hraběnka 7,6 km         Ráječko-Tyco    17.30 hod. 
 
Podzimní část 
4.      út    2. září          Ráječko-Hraběnka   7,6 km         Ráječko-Tyco 17.30 hod. 
5.      út  9. září         Skalní mlýn -Macocha  4,7 km    Skalní mlýn 17.30 hod. 
6.     út  16. září       Sloup- Hraběnka   4,3 km           Sloup, hotel Broušek 17.30 hod. 

Prezentace: je vždy 1 hodinu  před startem závodu, startovné 50,-Kč,  
Čas prezentace pro 2. a 5. závod je 16.30 – 17.20 na parkovišti u hotelu Skalní Mlýn, 
kdo nebude nejpozději do 17:20 odprezentován nebude zapsán do závodu z důvodu 
složitějšího přesunu na horní můstek propasti Macocha. Děkujeme za pochopení. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Kategorie:  J 16 – 21 let, M 22 – 39 let,  MV1 40 – 49 let,  MV2 50 – 59 let, MV3 60 let a starší 
                      Ž 16 – 39 let, a ŽV 40 let a starší (celkem 7 kategorií) stejné kategorie jako v OBL. 
 
Trat ě:           Jsou stejné pro všechny kategorie. Povrch asfalt, start hromadný, značení bílé šipky. 
 
Hodnocení:  V každém závodě budou vyhlášeni 3 nejlepší běžci v kategoriích, pokud doběhne 

alespoň 5 závodníků. Při nižším počtu jen vítěz. Do celkového hodnocení se počítá 5 
nejlepších závodů z 6. Po skončení seriálu budou vyhodnoceni 3 nejlepší závodníci 
každé kategorie.  

 
Bodové hodnocení stejné jako v OBL . 1. místo – 80 bodů, 2. místo – 76 b., 3. místo – 73b., 

4. místo – 71 b., dále vždy o 1 bod méně. 
Ženy a junioři: 1. místo – 40 bodů, 2. místo – 36 b., 3. místo – 33 b., 4. místo – 31b., 
dále o 1bod méně. 

 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Běží se za běžného silničního 
provozu. Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu v souladu 
se zákonem č. 361/2000 Sb. 
 
Doplňující informace - v rámci 15. výročního ročníku Hrab ěnka Cupu bude pro každého běžce, 
který se zúčastní 4 a více závodů v seriálu Hraběnka Cupu 2014 uděleno tričko. 
 
Sponzoři seriálu závodu:  Obec Petrovice, Penzion Hraběnka 
 
Organizátoři pokračují v seriálu závodů, který založil v roce 2000 Ivo Šinkora. 
 
Za pořadatele: Havlíková Michaela, Jan Raška, Leoš Svoboda, Jaroslav Kala… 
Informace:  Na prodejně Kola Novák, ul. Svitavská 2399/14c, Blansko  
                   Havlíková Michaela: Tel. 736 761 720 


