
 

 

9. ročník 
Okrouhlá u Boskovic, 2. prosince 2017 

2. závod Brněnského běžeckého poháru 2017/2018 
závod je součástí Okresní běžecké ligy Blansko 

 
Pořadatel:   AC Okrouhlá, Obec Okrouhlá 
Ředitel závodu:  Gustav Grün, tel.: 777 080 515, email: GustavGrun@seznam.cz 
Informace:   www.okrouhla.cz, www.atletikauni.cz, www.oblblansko.cz  
Datum konání:   2. prosince 2017 
Místo konání:   Okrouhlá u Boskovic, Kulturní dům  

Odkaz na mapu, GPS souřadnice Loc: 49°30'39.925"N, 16°44'18.445"E 
Parkování na pastvině cca 150 m od Kulturního domu, dodržujte pokyny 
pořadatelů. 

Prezentace:   od 8.00 hod v Kulturním domě Okrouhlá 
Start:     
09:00  Starší žákyně (2003-2004)    1800 m (2 okruhy) 
09:05 Starší žáci (2003-2004)     1800 m (2 okruhy) 
09:15  Mladší žákyně (2005-2006)    900 m (1 okruh) 
09:20 Mladší žáci (2005-2006)    900 m (1 okruh) 
09:30  Přípravka dívky (2007-2008)    400 m (s obrátkou) 
09:35  Přípravka hoši (2007-2008)    400 m (s obrátkou) 
09:40  Přípravka mladší dívky (2009-2010)   200 m (s obrátkou) 
09:45 Přípravka mladší hoši (2009-2010)   200 m (s obrátkou) 
09:50  Přípravka nejmladší dívky (2011 a mladší)  100 m (s obrátkou) 
09:55 Přípravka nejmladší hoši (2011 a mladší)  100 m (s obrátkou) 
10:00  Vyhlášení výsledků přípravek a žákovských kategorií v Kulturním domě 
10:30  Dorostenky, dorostenci (2001-2002)   4600 m (1 okruh) 

Juniorky, junioři (1999-2000)    4600 m (1 okruh) 
Ženy (1979-1998)     4600 m (1 okruh) 
Ženy ŽV1 (1969-1978)     4600 m (1 okruh) 
Ženy ŽV2 (1959-1968)     4600 m (1 okruh) 
Ženy ŽV3 (1958 a starší)    4600 m (1 okruh) 

11:15  Muži (1979-1998)     8600 m (1 okruh) 
Muži MV1 (1969-1978)    8600 m (1 okruh) 
Muži MV2 (1959-1968)    8600 m (1 okruh) 
Muži MV3 (1958 a méně)    8600 m (1 okruh) 

12.30  Vyhlášení výsledku ostatních kategorií v Kulturním domě 
Tratě:  Tratě jsou vedeny částečně po zpevněných a nezpevněných cestách, z části po loukách v 

okolí obce Okrouhlá, start a cíl u Kulturního domu. 
Ceny:  První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny.  

Závod je bodován do Okresní běžecké ligy Blansko.  .atletikauni.czwww line:-on ýsledkyV 
Ostatní ustanovení:  

Startovné 50,- Kč, kategorie přípravek mladší a nejmladší startovné neplatí. 
Závod se řídí tímto rozpisem, rozpisem a pravidly Brněnského běžeckého poháru. 
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, lékařská služba zajištěna. 

 

http://www.okrouhla.cz/
http://www.atletikauni.cz/
http://www.oblblansko.cz/
https://mapy.cz/s/1cy5g


 

 

Mapy tratí: 

 


