
 

 

 

Zasedání pořadatelů Brněnského běžeckého poháru se usneslo, že bychom i letos chtěli udržet tradici 

a uspořádat seriál závodů BBP, i v této nejisté době. Vzhledem k opatřením jsme se rozhodli přijmout 

následující pravidla: 

• Registrace závodníků bude možná pouze předem, na webových stránkách www.atletikauni.cz 

a to na celý seriál 

• úhrada startovného bankovním převodem – údaje budou zaslány po registraci e-mailem 

• Startovní číslo s čipem závodník obdrží na celý seriál, vrácení proběhne po posledním závodě 

• Číslo s čipem lze vyzvednout osobně (Jehnice), nebo za poplatek 50 Kč zaslat poštou 

• Bude umožněno hromadné přihlašování závodníků - pro atletické oddíly (zástupci oddílů 

pište na mjuranekg@gmail.com ) 

• Startovné bude 500 Kč (na všech 10 závodů, tedy 50 Kč za závod) + 500 Kč vratná záloha na 

číslo s čipem 

• V případě zrušení některého závodu (vládní opatření apod.) se za každý takový závod vrátí 

závodníkovi 50 Kč z uhrazeného startovného spolu s vratnou zálohou za čip 

• V případě nenastoupení závodníka do závodu startovné propadá ve prospěch pořadatele 

• Za absolvování každého z jednotlivých závodů obdrží závodník unikátní sběratelskou medaili, 

jednotlivé závody nebudou vyhlašovány 

• Kategorie budou vypsány pouze od přípravky starší (2010-2011) dále, mladší kategorie se 

neuskuteční 

• Na místě bude zajištěna dostatečná kapacita sociálních zařízení s pravidelnou dezinfekcí 

• Nebude umožněn vstup do zázemí ani jiných vnitřních prostor (šatny atd.) 

• Nebude se vyhlašovat celkové pořadí BBP 2020-2021 

• Vyhlášení loňského poháru (sezóna 2019-2020) proběhne na prvním závodě 17. listopadu 

v Jehnicích, pořadí určí výsledek z pěti nejlepších bodových zisků (původně šest), pokud to 

situace neumožní budou ceny připraveny k vyzvednutí do 31. 12. 2020 

• Výsledky budou standartně zveřejňovány on-line, ihned s doběhem závodníků do cíle na 

webu www.atletikauni.cz 

• Pokud bude povinnost budou nutné roušky, bez nich nebude závodník připuštěn do prostoru 

startu a cíle 

 

                             1. Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu     17. 11. 2020 

 2. Mikulášský běh Okrouhlá       5. 12. 2020 

3. Vranovský žleb      12. 12. 2020 

4. Štěpánský běh Syrovice     26. 12. 2020 

5. Kuřimský kros        9. 01. 2021 

6. Radostická nerezová desítka    16. 01. 2021 

 7. Rájecká desítka      23. 01.  2021 

                    8. Modřický pohár                6/13. 02. 2021* 

9. Běh kolem Myslivny       6. 03. 2021 

10. Brněnská přehrada     13. 03. 2021 

V Brně dne 12. 10. 2020 

 

Brněnský běžecký pohár 

  (sleduj aktuality na FB) 

 

odkaz na registrace 
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