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TJ Orel Vísky u Letovic pořádá závod o putovní pohár starosty obce

VÍSECKÁ DESÍTKA
vzpomínka na Jiřího Přichystala

Dne:  Sobota 26. srpna 2017
Místo:  Vísky u Letovic
Ročník:  12.
Poháry:  Putovní pohár
Délka hlavní tratě:  9,05 km
Povrch:  85% terén, 15% silnice
Popis trati:  Kopcovitý lesní terén, start a doběh po silnici

Další informace o závodě:  http://www.viseckadesitka/
Kategorie:  M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV,J + dětské kategorie
Čas prezentace:  Preferována registrace na www.oblblansko.cz

 Případně na místě před závodem od 13 hodin
Místo prezentace:  Vísky u Letovic, Agrocentrum Ohrada
Čas startu:  Děti 13:30 hodin

 Hlavní závod 15:00 hodin
Místo startu:  Vísky u Letovic, Agrocentrum Ohrada
Startovné na místě:  Děti a mládež 20 Kč, dospělí 60 Kč
Odměny:  Putovní pohár pro absolutního vítěze

 Věcné ceny za 1.-3. místo v každé kategorii
 Tombola

Počet startujících celkem:  238 v roce 2015
Mužský rekord:  31:47 min, Jan Procházka (2015)
Ženský rekord:  38:07 min, Milada Barešová (2013)
Poslední vítěz muži:  Stanislav Široký
Poslední vítěz ženy:  Lucie Nedomová
Webové stránky:   http://www.viseckadesitka/

Kontakt: Stanislav Blaha – ředitel závodu
Jiné: Závod je součástí Orelské běžecké ligy
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*Název:  
VÍSECKÁ DESÍTKA, Vzpomínkový běh na Jiřího Přichystala, 12. ročník

*Datum: 
Sobota 26. 8. 2017

*Délka: 
9,05 km

Čas startu: 
 13:30 h Děti
 15:00 h Malý okruh - 2 km nenáročného terénu – dorost a lidový běh pro rekreační 

sportovce i nesportovce
 15:00 h Velký okruh - hlavní závod – 9,05 km náročnější kopcovitý terén

*Čas a místo prezentace: 
 V den závodu od 13:00 do 14:45 hodin
 Vísky u Letovic, okres Blansko, penzion Ohrada
 Nejbližší železniční zastávka je v Letovicích cca 6 km

*Místo startu: 
Tamtéž

*Místo cíle: 
Tamtéž

Startovné: 
 Děti a mládež 20 Kč
 Dospělí 60 Kč

*Kategorie: 
 Dětské a mládež (viz loňský ročník)
 Muži do 39 let, 40 - 49 let, 50 - 59 let, 60 – 69 let, 70 a více let
 Ženy do 34 let, 35 až 44 let, 45 až 54 let, 55 a více let

Odměny: 
 Putovní pohár pro absolutního vítěze 
 Věcné ceny pro 1. - 3. místo ve všech kategoriích
 TOMBOLA

Okresní běžecká liga z. s.
e-mail: oblblansko@seznam.cz

www.oblblansko.cz
IČO 22892796



                                                                     Okresní
                                                    běžecká
                                                    liga o. s.

*Popis tratě: 
 Malý okruh - 2 km nenáročného terénu - pro rekreační sportovce i nesportovce
 Velký okruh - hlavní závod – 9,05 km náročnější kopcovitý terén (80 %), silnice (20%)

 Pravidla: 
Start na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za osobní věci.

Další: 
 Pořadatelé: TJ Orel Vísky, Obec Vísky a firma GATEMA Boskovice
 Šatny a sprcha v blízkosti startu, po doběhu nápoj, občerstvení

*Ředitel závodu: 
Ing. Stanislav Blaha 

*Kontakt na pořadatele: 
 mob.: 724 023 443
 tel.: 495 496 318
 mail: st.blaha@gmail.com
 web: www.viseckadesitka.cz
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