MODŘICKÝ POHÁR
Městský úřad Modřice a TJ Sokol Modřice pořádají 19. ročník běhu ulicemi města
o putovní pohár.
Datum:

sobota 7. března 2015 od 8:00 hod. Závod je zařazen do seriálu Brněnský
běžecký pohár 2014/2015..
Místo:
start a cíl u sokolovny. Zázemí v budově ZŠ Benešova 332 a v sokolovně.
Organizace: prezentace v budově ZŠ nejpozději 20 minut před startem kategorie.
Vyhodnocení nejmladších, přípravkových a žákovských kategorií proběhne
hned po doběhu. Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12:30 hod.
Úhrada:
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní
Startovné:
kategorie - nejmladší, mladší a přípravka mladší - 20,- Kč
ostatní kategorie - 50,- Kč
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a vědom si svého zdravotního stavu
Doprava z Brna: tramvaj číslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak směr Břeclav
Ceny:
v každé kategorii dostanou věcné ceny závodníci na prvních třech místech
Kontakt:
Krejčí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz
Pudelka Jaroslav 732 498 804, e-mail: pudelka.j@seznam.cz
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Hlavní sponzoři: Městský úřad Modřice
Bachl, spol. s.r.o.
Delikomat s.r.o.
REMET,spol.s.r.o.
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T.J. Sokol Modřice
R.Eigner – hotel Gregor
A-L SlužbyModřice
BS BIKE

Pozvánka na závod
Po kopcovitém a zasněženém Ráječku zveme všechny běžce na další závod Brněnského
běžeckého poháru 2014/2015 do Modřic. Všechny kategorie mají profil tratí téměř rovinatý, běží
se po asfaltu a po chodnících. Tempařům se naskýtá dobrá příležitost vyřídit účty s vrchaři a
teréňáky za poslední dva závody v Radosticích a v Ráječku. V propozicích jsme po přeměření
aktualizovali délku závodu pro ženy, všechny trasy ale zůstávají stejné jako loni. Zázemí bude
opět připraveno v ZŠ Benešova a v sokolovně. V sokolovně ale nebude trvalá pořadatelská služba
a v době mužského závodu v ní čekáme velmi malý pohyb lidí. I když jsme zatím u nás
nezaznamenali žádnou krádež, pokud využijete šatny v sokolovně na převlečení, doporučujeme
přenést potom vaše věci zhruba o 150 m dále do šaten v ZŠ.
Loni se nám někteří rodiče ozvali s výhradami proti širokému věkovému rozpětí mladších
přípravek, kam zařazujeme děti ve věku od 7 do 9 let. Je jasné, že v tomto věku hraje každý rok
ve výkonnosti velkou roli a v tomto směru námitky plně chápu. Tato kategorie ale není
„pohárová“ a každý pořadatel může věkové rozpětí určit podle sebe. Proto se podržíme naší
tradice a nebudeme ho měnit. Pro sedmileté závodníky (nebo jejich rodiče) může být
demotivující, když mají závodit proti devítiletým, mohou to vnímat jako nespravedlnost nebo
předem ztracený závod. Dá se to ale pojmout i jako dobrá příležitost vysvětlit na tomhle příkladu
dětem, že se v životě mnohokrát setkají s nespravedlností a že občas budou mít špatně rozdané
karty, a přesto stojí za to neházet flintu do obilí.
Těšíme se v sobotu 7.3.2015 na shledanou na startu nebo u trati.
Za pořadatele B.Krejčí.

Plánky tras:
75 až 800 m (obrátkově)
1200 m
5100 m (ženy, 3 okruhy)
9600 m (muži, 3 okruhy)

Trasa hlavního závodu 9.600 m

