
Propozice 20. závodu okresní běžecké ligy

17.10. 2009

Běh kolem Klostermannovy studánky

1. obnovený ročník

Všeobecná ustanovení:
Druh závodu: Lesní běh atletů, lyžařů a všech dalších sportovních nadšenců
Pořadatel: TJ Sokol Rudice za podpory obce Rudice
Datum, místo:              17.10. 2009, Rudice, areál fotbalového hřiště TJ, závodní kancelář ve 
                                      fotbalových kabinách 
Přihlášky: Předběžné na evhofmann@seznam.cz, jinak 17.10.2009 v kanceláři závodu, 
                                      dle časového harmonogramu
Právo startu: Všichni řádně přihlášení účastníci. Za zdravotní způsobilost k závodu 
                                jsou odpovědni účastníci, u mládeže zák.zástupce
Startovné: Žákovské kategorie bez startovného; ostatní závodníci – 40,- Kč
Ředitel závodu:              Eduard Hofmann
Startér: Ludvík Bernhardt
Časomíra: Štefan Žigárdy
Vybavení areálu:           Šatny a sprchy jsou k dispozici v kabinách včetně místnosti pro uložení 
                                      osobních věcí .

Kategorie a tratě:

        Žákovské kategorie

Kat. Rok nar. Znač. Délka tratě (m)
nejmladší žáci a žákyně 1998-1999 780m
mladší žáci a žákyně 1996-1997 1200m
starší žákyně 1994-1995 1200m
starší žáci 1994-1995 2000m
dorostenky 1991-1993 2000m

       
        Dorostenci a dospělé kategorie
                  

Kat. Rok nar. Znač. Délka tratě (m)
Dorostenci 1991-1993 (D) 4750
Juniorky 1989-1990 (Jky) 4750
Ženy 1969-1988 (Ž) 4750
Ženy vet. 1959-1968 (ŽV1) 4750
Ženy vet. 1949-1958 (ŽV2)  4750
Ženy vet. 1948 a dříve (ŽV3) 4750

Junioři 1989-1990 (Jři) 9500
Muži 1969-1988 (M) 9500
Muži vet. 1959-1968 (MV1) 9500
Muži vet. 1949-1958 (MV2) 9500
Muži vet. 1948 a dříve (MV3) 9500

            

Poznámka: místo závodu dohledáte na stránkách obce Rudice v Moravském krasu na adrese: http://
www.rudice.cz/index.php?page=mapa. 

http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa
http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa
mailto:evhofmann@seznam.cz


Harmonogram  závodu:

                  Přihlášky, prezentace  žactvo, dorostenky                 09,00 – 9,30 hod.

                  Start 1. kategorie žactvo:                                          09,45 a dále postupně 

                  Přihlášky, prezentace dorost, dospělí:                      10,00 – 10,30

                  Start 1. kategorie dorostenci a dospělí                      11,00 a dále postupně

                  Vyhlášení výsledků  žactvo                                cca 11,30 

                  Vyhlášení výsledků D + D                                 cca  13,00             

Tratě:  Tratě budou značeny barvou na cestách a částečně koridory. Z důvodů ochrany přírody budou 
vyznačeny až v sobotu 17.10. 2009.
Hodnocení: Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a drobné věcné ceny, dle možností 
pořadatele.

Občerstvení: Každý závodník obdrží po závodě kvalitní občerstvení. Po celou dobu závodu bude 
otevřeno občerstvení v místě závodu.

Kontakt: Eduard Hofmann, tel. 724 889 390, e-mail: evhofmann@seznam.cz

Charakter tratě a délka hlavního závodu

Hlavní závod se běží na dvě kola. Kolo měří 4 750 m a vede částečně po vedlejší asfaltové 
komunikaci (1 065m), po lučních a lesních pěšinách (570m) a největší část – 3 115 m po lesních 
zpevněných cestách. Celkové převýšení na trati je cca 170 m.
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