
 

 
 
propozice:       Lesempolem 2016 
 

Dne: so 18. června 2016 

Místo: Veselice v Moravském Krasu 

Ročník: 3. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 10 km 

Povrch: 90 % polní a lesní cesty, 10 % asfalt 

Popis trati: tratě vedou v okolí rozhledny ve Veselici 

Online registrace: www.lesempolem.cz 

Kategorie: dorostenci, dorostenky, juniorky,  junioři, M, MV1, 
MV2, MV3, Ž, ŽV + dětské kategorie a příchozí 
(viz. originální propozice na další straně) 

Čas prezentace: od 08:45 hod. do 10:45 hod. 

Místo prezentace: hřiště sportovního areálu ve Veselici 

Čas startu: 11:00 (trať 10 km), ostatní viz. níže 

Místo startu a cíle: stejné jako prezentace 

Startovné: dospělí 80,- Kč  (100 kč po 10.6.2016),  
dětské kategorie 20,- Kč (40 kč po 10.6.2016)  
(viz originální propozice na další straně) 

Odměny: věcné 

Počet startujících celkem:  75 v hlavním závodě v roce 2015 

Mužský rekord: 0:37:38 Vojtěch Grün, AC Okrouhlá (2014) 

Ženský rekord: 0:45:06 Lenka Jančaříková, AAC Brno (2014) 

Poslední vítěz muži: Daniel Orálek, AC Moravská Slávia 

Poslední vítěz ženy: Hana Vejrostová, Lukovany 

Další informace o závodě: www.lesempolem.cz, www.oblblansko.cz  
 
Kontakt: Jiří Skoták, tel. : 777 250 164, skotak@jiskel.cz 

 
 

 
 
 
 



                                                                      

 
 
 

 

Název:  LESEMPOLEM  
 
Stránky závodu:  www.lesempolem.cz 
 
Datum:      18. 6. 2016 
 
Délka hlavního závodu:  10km  
 
Čas startu dětských závodů:  10.00 
 
Čas startu hlavního závodu:  11.00 
 
Čas a místo prezentace:   od 8:45 do 10.45 
 
Počasí:     Slunečno, teplo ☺ 
 
Místo startu: Hřiště sportovního areálu ve Veselici (směr rozhledna ve Veselici) 
Obec Veselice v Moravském Krasu 
 
Místo cíle: Hřiště sportovního areálu ve Veselici (směr rozhledna ve Veselici) 
Obec Veselice v Moravském Krasu 
 
 Startovné:  Startovné 80,- Kč  (100 kč po 1.6.2016). Dětské kategorie 20,- Kč (40 kč po 
1.6.2016) 
 
Kategorie:  
 

Prezentace   8.45 hod  
Starší žactvo  (2000 – 2001)   9.45 hod 1 350 m 
Mladší žactvo (2002 – 2003)   9.45 hod 1 350 m 
Svišti     (2004 – 2007)  10.00 hod    200 m 
Svištíci  (2008 –  a mladší) 10.10 hod    200 m 
Dky; Dci; příchozí 10.15 hod  5 000 m 
Jky; Jři; MV1; MV2; MV3;  Ž; ŽV; 11.00 hod 10 000 m 

Odměny:   

• První tři závodníci každé kategorie obdrží hodnotné věcné ceny. 
• Každý účastník obdrží po doběhnutí do cíle keramickou pamětní medaili, regionální 

produkty v podobě uzené klobásky a piva nebo limonády. 

Popis tratě:  

• Trať závodu na 5 000m a 10 000m vede převážně po polních a lesních cestách (90 %) a 
pouze 10%  po asfaltových cestách. 

• Trať závodu na 1 350m vede převážně po polních 50%  a asfaltových cestách 50 % 
• Dětské krátké tratě vedou po pevných a asfaltových cestách. 

 Pravidla:  



                                                                      

 
 
 

 

• závodí se dle pravidel Českého svazu atletiky a propozic závodu, každý účastník na vlastní 
nebezpečí 

• Startovné pro přihlášené se zaplacením do středy 10.6. 2016 na www.lesempolem.cz:      
Dospělí, junioři, juniorky 80,- Kč.                                                                                 
Dorostenky, dorostenci a dětské kategorie 20,- Kč  

Startovné po 10.6.2016 a v místě startu:                                                                                  
Dospělí, junioři, juniorky 100,- Kč.                                                                                 
Dorostenky, dorostenci a dětské kategorie 40,- Kč 

• Závodníci včetně dětských kategorií s přihlášením a zaplacením startovného do 10.6.2016  
mají slevu na startovném 20 kč.  

• Závod se koná za každého počasí. 
• Přihlášky na místě před startem závodu, nebo na www.lesempolem.cz 
• Start na vlastní nebezpečí. 
• Žactvu je povoleno zúčastnit se závodu na 5 km ovšem za příslušnou starší kategorii.  
• Dorostenci a dorostenky se mohou zúčastnit 10 km závodu za příslušnou starší kategorii.  
• Muži, ženy, junioři a juniorky mohou rovněž startovat na 5 km trati, ale bez možnosti 

získání bodů do OBL. 
• Závody jsou určené pro veřejnost a nejsou limitovány žádným omezením. Každý se zde 

zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice. 
• Stránky závodu  www.lesempolem.cz 

 

 Další:    Občerstvení a hlídání dětí zajištěno. Parkoviště zajištěno. Doprava bus z Blanska – 
navazuje na vlakovou dopravu z Brna, Svitav a Boskovic. V průběhu  živá hudba, pro závodníky a 
jejich rodinné příslušníky zdarma rozhledna s výhledem při dobrém počasí daleko za hranice kraje,  
ale hlavně nádherná trať v lesích Moravského krasu.  

 
Ředitel závodu:  
Jiří Skoták 
skotak@jiskel.cz 
777 250 164 
 
Kontakt na pořadatele:  
Jiří Skoták 
skotak@jiskel.cz 
777 250 164 

 
 
 

 


