Propozice:

BĚH KOLEM KLOSTERMANNOVY STUDÁNKY

Dne:

Neděle 9. října 2016

Místo:

Rudice v Moravském krasu

Ročník:

8. obnovený ročník

Poháry:

Okresní běžecká liga - Blansko

Délka hlavní tratě:

12 km

Povrch:

Zpevněné lesní cesty, asfalt

Popis trati:

Trať vede převážně po lesních zpevněných cestách, po asfaltovém
povrchu se běží jeden kilometr. Junioři a muži běží dvě kola,
juniorky, ženy a příchozí běží jedno kolo. Jedno kolo měří 6 km.

Další informace o závodě:

Účastníci mají zajištěný pitný režim a občerstvení obsažené v ceně
startovného.

Štítky:

J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV,ŽciM, ŽkyM,
ŽciS, ŽkyS, 1.-3. tř, 4.-5. tř., předškoláci
Rozpis a obrázek tratě na další straně

Čas prezentace:

žákovské kategorie: 09.00 – 09.45; dospělí 09.00 – 10.45

Místo prezentace:

TJ Sokol Rudice, kabiny oddílu kopané

Čas startu:

Žákovské kategorie: 09.50 a dále postupně
Hlavní závod (J, Ž, M) 11.00

Místo startu:

TJ Sokol Rudice – areál fotbalového hřiště

Startovné na místě:

50 Kč dospělí, žáci zdarma

Odměny:

Drobné věcné ceny
www.oblblansko.cz

Kontakty:

Eduard Hofmann, evhofmann@seznam.cz, 725179065

Jné:
Spojení:

Místo závodu dohledáte na stránkách obce Rudice v Moravském krasu na adrese:
http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa
Autobusem z Blanska, z Brna – vlak a autobus z Blanska, nebo autobusem ze Staré
osady do obce Jedovnice a přestup v Chaloupkách. Parkování aut výhradně na
vyhrazeném parkovišti – fotbalové hřiště u kaple sv. Barbory.

Kategorie, délky tratí, časový rozvrh
Chlapci, děvčata do 6 let
Přípravka mladší
8 – 9 let
Přípravka starší
10 – 11 let
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let

100 m - 09:50
370 m - 10:00
500 m - 10:10
1 100 m - 10:20
1 500 m - 10:30

Start hlavního závodu:
Ženy
Ženy veteránky
Junioři

1 kolo

6 000 m – 11:00

Muži
Veteráni 1 , 2, 3

2 kola

12 000 m – 11.00

Mapka trasy hlavního závodu
Mapa trati hlavního závodu bude umístěna od 30.9. 2016 v areálu TJ Sokol Rudice. Tratě jsou
celoročně označeny šipkami bílé barvy.
Trať závodu je po celý rok označena bílými šipkami. V lese se běží ještě jedno vložené kolečko
kolem Klostermannovi studánky – jeho délka je 1,75 km.

