
  
 

10. závod Brněnského poháru „Brněnská přehrada” 

7.4.2019 NEDĚLE !!! 

Místo: Přehrada Brno-Rakovec, Hotel Rakovec 

Traťe : 1 / 1,5 / 5 / 10 + přípravky 

5 km – po asfaltce  směr  Ríšova  studánka  až  k Žabímu jezírku ,    
kde odbočíme vpravo po prudké lesní cestě . Na další křižovatce 
odbočíme opět vpravo a po lesní cestě až do cíle u Hotelu Rakovec 

10 km – po asfaltce až k Ríšové studánce , kde odbočíme vlevo na modře značenou lesní cestu . 
Po 1 km odbočíme vpravo a pokračujeme 1,2 km na křižovatku ,  
kde odbočíme opět vpravo a běžíme po asfaltce k Ríšové studánce . 
Po 200m odbočíme vpravo a lesní cestou pokračujeme až do cíle u Hotelu Rakovec 

Žákovská trať vede podél břehu přehrady. 

 

 

½ 



Program : 

 
8.00 Prezentace - žactvo a přípravky přímo na startu, 

 

 
ostatní v Hotelu Rakovec 

 
 

9.00 start - Starší žactvo 2004 - 2005 - 1.500 m 

9.15 start - Mladší žactvo 2006 - 2007 - 1.000 m 

9.30 start - 

9.40 start - 

9.50 start - 

Přípravka 2008 - 2009 - 800 m 

Přípravka mladší 2010 - 2011 - 300 m 

Přípravka nejmladší 2012 a mladší  - (75 - 150) m 

10.00 Vyhlášení výsledků přípravek a žactva 
 

10.30 

 

 
11.15 

- start na 5 km trať 

Dorostenci, dorostenky(DKY,DCI 2002-2003), junioři, juniorky(JKY,JŘI 2000-2001) 

Ženy(1980-1999),veteránky(ŽV1-1970-1979), (ŽV2-1960-69), (ŽV3-1959 a dříve) 

- start na 10 km trať 

Muži(1980-1999), muži veteráni (MV1-1970-1979),(MV2-1960-1969), 

(Mv3 1959 a dříve) 

Všechna další vyhlášení na Hotelu Rakovec !!! 
 
 
 

12.30 Vyhlášení výsledků 5 a 10 km 

13.00 Vyhlášení celkových výsledků poháru žactva 

14.00 Ocenění pořadatelů jednotlivých závodů seriálu 
 

14.15 Vyhlášení celkových výsledků poháru 

 

 
Dopravní spoj: tramvaj č.1, směr Bystrc, výstup na zast. Přístavní, 

dále pěšky 1,5 km směrem do přístaviště a podél vody na Rakovec . 

Kde bude start všech kategorii. 

Zázemí a prezentace 5km - 10km v Hotelu Rakovec. 

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí 

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

Startovné: 80,- Kč, v případě nákupu karty BBP jednorázový poplatek 10kč 

každý účastník obdrží v cíli občerstvení 
 

Pořadatel: VSK Univerzita Brno, Hotel Rakovec 
 

Ředitel závodu: Václav Knobloch, tel. 731 548 278, vknobloch@volny.cz 

Karel Zadák, tel. 603 814 070, karel.zadak@seznam.cz 
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