
                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

propozice:       Hořická osmička 11. ročník 
 

Dne: sobota 1. dubna 2017 

Místo: Hořice 

Ročník: 11 

Poháry: Okresní běžecká liga - Blansko 

Délka hlavní tratě: 8 km 

Povrch: terén, lesní cesty, asfalt (nelze běžet v tretrách) 

Popis trati: trať vede terénem, po zpevněných a nezpevněných 
lesních cestách a asfaltu 

Další informace o závodě: (viz. originální propozice na druhé straně) 

Kategorie: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV1, ŽV2 (viz. 
originální propozice na druhé straně) 

Čas prezentace: 9:00 - 10:00 

Místo prezentace: Penzion U Strakatého koně - Hořice u Blanska 

Čas startu: 10:30 

Místo startu: prostor u Penzionu U Strakatého koně - Hořice u 
Blanska 

Startovné na místě: 50 Kč  

Odměny: drobné věcné 

Počet startujících celkem:  56 v roce 2016 

Mužský rekord: 27:43 min, Jan Kohut (2012) 

Ženský rekord: 33:42 min, Marie Delingerová (2014) 

Poslední vítěz muži: Stanislav Široký, AK Blansko Dvorská 

Poslední vítěz ženy: Zdeňka Komárková, Kometky Olešnice 

Webové stránky:  

Kontakt: Zdeněk Polák, Jiří Roučka (ředitel závodu) 
 
Jiné:  Parkování - možnosti parkování přímo na místě jsou omezené, proto 

prosím parkujte na veřejném parkovišti na okraji Hořic 
 
 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI ON-LINE REGISTRACE NA WEBU OBL  



                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

Hořická osmička 2017 –  propozice závodu 
 

Datum: 1. 4. 2017 – sobota 
Všeobecná ustanovení: 
Druh závodu:  Lesní běh lyžařů, atletů a všech sportovních nadšenců. 
                                   Závod je zařazen do seriálu OBL Blansko 2017 
Pořadatel:             Western Sport Club Hořice, TJ Sokol Blansko 
Datum, místo:  1.4.2017 Blansko Hořice v areálu penzionu U Strakatého koně 
                                 Závodní kancelář v místě závodu  
Přihlášky:   Použijte přihlašovací formulář na  www.oblblansko.cz . Vyjímečně  
                                   v den závodu v závodní kanceláří 
Právo startu:  Všichni řádně přihlášení účastníci. Za zdravotní způsobilost k závodu  
                                 jsou odpovědni sami účastníci, u mládeže zák. zástupce. 
Startovné:  50,- Kč za závodníka (kvalitní občerstvení zajištěno) 
Startér:   David Kraváček 
Časomíra:  Jan Peťovský 
Hlavní rozhodčí: Jiří Roučka 
Ředitel závodu:  Zdeněk Polák 
 
Prezentace:  9:00 – 10:00 (omezená možnost dodatečného přihlášení) 
 
Technická ustanovení: 
Start:   10:30 hod. 
 
Místo startu:  Prostor u Penzionu U Strakatého koně –  Hořice u Blanska 
 
Trať:                          8000 m, pro všechny kategorie. Terén, zpevněné a nezpevněné lesní 
                                    cesty, část tratě asfalt, závod nelze běžet v tretrách.  
                                   
Kategorie:   junioři nar. 1996 až 2001 

muži nar. 1978 až 1995 
muži veteráni I. nar. 1968 až 1977 
muži veteráni II. nar. 1958 až 1967 
muži veteráni III. nar. 1957 a starší 
ženy nar. 1978 až 2001 
ženy veteránky I. nar. 1977 až 1968  
ženy veteránky II. nar. 1967 a starší 

 
Ceny: vyhlášení prvních 3 míst v každé kategorii, drobné věcné ceny 
 
Příjezd a parkování: s ohledem na omezené možnosti parkování přímo na místě a zákaz 
vjezdu, žádáme všechny účastníky, aby zaparkovali svá vozidla na veřejném parkovišti na 
okraji Ho řic a na místo startu doběhli po svých.  
 
Poznámky: WC a místnost k uložení věcí zajištěna, sprchy a šatny nejsou! 
 
Propozice schválil organizační výbor závodu dne 14.3. 2017 


