


Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu 
1. závod Brněnského běžeckého poháru 2022/2023 

Závod je vyhlášen jako Přebor studentů a pedagogů vysokých škol města Brna 

 

Pořádá:           VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., ZŠ v Jehnicích 

Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza, 606 333 997, kotyza@fsps.muni.cz, vskuniverzitabrno.cz 

Záštitu přebírají: Podnikatelé a představitelé Jehnic, ředitel ZŠ v Jehnicích 

Záštitu nad seriálem BBP přebírají: Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich 

   Ing. Stanislav Juránek 

Datum konání:  17. 11. 2022 

Místo:   ZŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice 

Spojení MHD:  autobus 70, Semilasso -> Jehnice, odjezd 7:09, 7:32, 8:02, 8:32, 8:57 

Registrace závodníků: od 8:00 v budově ZŠ, nejpozději 15 min před startem dané kategorie        
studenti a pedagogové VŠ se musí v rámci přeboru zapsat do speciálního seznamu, 
jinak nemohou být vyhodnoceni 

Časový pořad:    8:50 starší žákyně   (2008-2009)  1.500 m 
     9:00 starší žáci   (2008-2009)  1.500 m 
     9:10 mladší žákyně   (2010-2011)  1.000 m 
     9:20 mladší žáci   (2010-2011)  1.000 m 
     9:30 přípravka starší dívky  (2012-2013)     600 m 
     9:35 přípravka starší hoši  (2012-2013)     600 m 
     9:40 přípravka mladší dívky  (2014-2015)     300 m 
     9:45 přípravka mladší hoši  (2014-2015)     300 m 
     9:50 přípravka nejmladší dívky (2016 a mladší)     200 m 
     9:55 přípravka nejmladší hoši (2016 a mladší)     200 m 
   10:45 ženy, dorost (06-07), junioři (04-05), muži (MV4) 6.400 m 
   11:30 muži (M, MV1, MV2, MV3)               10.900 m 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků. 

Tratě: tratě jsou náležitě označeny šipkami, vedou částečně po asfaltovém a částečně po 
štěrkovém povrchu, dětské kategorie asfalt 

Výsledky: budou vyvěšovány na tabuli a také dostupné on-line www.atletikauni.cz závody 
jsou měřeny čipovou technologií, soutěží se dle pravidel atletiky 

Ceny: pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny poháry a věcné ceny 

Startovné: 100 Kč (úhrada v hotovosti při registraci) 

Zdravotník: zdravotní služba na akci zajištěna, závodníci startují na vlastní nebezpečí 





OFICIÁLNÍ PARTNEŘI ATLETICKÉHO ODDÍLU 

VSK UNIVERZITA BRNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vskuniverzitabrno.cz 


