
 

 

1. ročník 
Neděle 26. března 2023 SPORTPARK BOSKOVICE  

10. závod Brněnského běžeckého poháru 2022/2023 
 
Pořadatel:   DRAHANSKÝ SPORT TEAM, z.s. 
Ředitel závodu:  Erik Řezník, tel.: 737 961 661, email: info@drahanskysport.cz 
Informace:   www.drahanskysport.cz, www.atletikauni.cz 
Datum konání:   Neděle 26. března 2023 
Místo konání:  Sportpark Boskovice, Svatopluka Čecha 2554 

Odkaz na mapu GPS: 49°29´41,8"N, 16°40´52.4" E 
 Parkování na parkovišti Westernového městečka za dobrovolný příspěvek 
Prezentace:   od 8.00 hod v budově centra Sportparku 
Start:     
09:00  Starší žákyně (2008-2009)    1600 m  
09:05 Starší žáci (2008-2009)     1600 m  
09:15  Mladší žákyně (2010-2011)    1000 m  
09:20 Mladší žáci (2010-2011)    1000 m 
09:30  Přípravka dívky (2012-2013)    500 m 
09:35  Přípravka hoši (2012-2013)    500 m 
09:40  Přípravka mladší dívky (2014-2015)   300 m 
09:45 Přípravka mladší hoši (2014-2015)   300 m 
09:50  Přípravka nejmladší dívky (2016 a mladší)  300 m 
09:55 Přípravka nejmladší hoši (2016 a mladší)  300 m 
10:00  Vyhlášení výsledků přípravek a žákovských kategorií 
10:30  Dorostenky, dorostenci (2006-2007)   5000 m (1 okruh) 

Juniorky, junioři (2004-2005)    5000 m (1 okruh) 
Ženy (1984-2003)     5000 m (1 okruh) 
Ženy veteránky 1 (1974-1983)    5000 m (1 okruh) 
Ženy veteránky 2 (1964-1973)    5000 m (1 okruh) 
Ženy veteránky 3 (1963 a starší)   5000 m (1 okruh) 

 Muži veteráni 4 (1953 a starší)   5000 m (1 okruh) 
11:15  Muži (1984-2003)     10000 m (2 okruhy) 

Muži veteráni 1 (1974-1983)    10000 m (2 okruhy) 
Muži veteráni 2 (1964-1973)    10000 m (2 okruhy) 
Muži veteráni 3 (1954-1963)    10000 m (2 okruhy) 

12.30  Vyhlášení výsledku ostatních kategorií 
13:00 Vyhlášení celkového pořadí Brněnského běžeckého poháru 
Tratě:  Tratě jsou vedeny po lesních cestách a pěšinách 
 Odkaz na mapy: 5000 m / 1600 m / 1000 m / 500 m / 300 m 
Ceny:  Závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží medaili a věcnou cenu 
Ostatní ustanovení:  

Startovné 100,- 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.drahanskysport.cz/
http://www.atletikauni.cz/
https://mapy.cz/s/jocafenela
https://mapy.cz/s/jazacazogo
https://mapy.cz/s/gelukuduno
https://mapy.cz/s/kazojevosa
https://mapy.cz/s/mabokecofo
https://mapy.cz/s/galujudave


 

 



 

 



 

 

 


