
BĚH KOLEM SNĚHULÁKA 

22.7. 2017 

pořadatelé: Elite Sport Boskovice z.s. a AC Okrouhlá – běžci 

 

Běžci z Okrouhlé ve spolupráci s boskovským atletickým klubem Elite sport Boskovice Vás 

srdečně zvou na první ročník Běhu kolem sněhuláka. Prezentace a místo startu je na Výletišti 

v dolní části obce (opačný konec obce, než při Mikulášském běhu). Trať celého závodu je 

vedena lesem po lesní cestě a její profil je zvlněný. 

Trať hlavního závodu: 

START Výletiště - hned lesem nahoru na rozcestí - směr sněhulák - Přibitá - směr 

Velenov - údolím zpět - kolem Pazderny - malý okruh kolem Výletiště - CÍL (muži na 

rozcestí za údolím do druhého kola). 

Kategorie a časový pořad: 

 Přípravka mladší (2008 a mladší) – 9:00 

Přípravka starší (2006-2007) – 9:10 

 Ml. žáci/žákyně (2004-2005) – 9:20 

 St. žáci/žákyně (2002-2003) – 9:30 

 Vyhlášení výsledků I 

 Jky (98-01), Ž (78-97), ŽV1 (68-77), ŽV2 (67 a starší) – 10:00 

 Jři (98-01), M (78-97), MV1 (68-77), MV2 (58-67), MV3 (57 a starší) – 11:15 

 Vyhlášení výsledků II 

Prezentace: 

Od 8:00, ukončena je vždy 10 min před startem dané kategorie. 

Délky tratí:  

Přípravka mladší – 150 m 

 Přípravka starší – 300 m 

Ml. žáci/žákyně – 500 m 

 St. žáci/žákyně – 1000 m 

 Jky, Ž, ŽV1, ŽV2 – 5 700 m 

 Jři, M, MV1, MV2, MV3 – 10 700 m 

Registrace: 

Na místě nebo emailem na kolemsnehulaka@seznam.cz (do přihlašovacího emailu 

uveďte – jméno, příjmení, ročník narození, oddíl (město) a případně trať, na kterou 

chcete být zařazeni). 

Startovné: 

50 Kč (závodníci z Okrouhlé 40 Kč) 

 

mailto:kolemsnehulaka@seznam.cz


Vyhodnocení: 

První tři v každé kategorii. Muži můžou běžet krátkou trať, ale nebudou vyhodnoceni. 

Odměny: 

Originální medaile, věcné ceny pro první 3 v každé kategorii. Každý závodník obdrží 

drobné občerstvení. 

Traťový rekord: 

 Muži – 42:25 Petr Konečný (2016) 

 Ženy – 25:54 Lucie Nedomová (2016) 

Zvláštní ustanovení: 

• !!!Každý závodník si je vědom svých zdravotních dispozic a běží na vlastní 

nebezpečí!!! 

• Šatny ani sprchy nejsou k dispozici. 

• Občerstvení v prostoru cíle zajištěno. 

• Parkování na louce asi 150 metrů od startu (bude naznačeno). 

Těší se na Vás pořadatelé! 

V případě dotazů se obraťte na email – kolemsnehulaka@seznam.cz nebo na telefoní číslo 

774 045 300 – Vojtěch Grün (ředitel závodu). 
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