
                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

propozice:       Běh kolem Klostermannovy studánky 
 

Dne: neděle 12. října 2014 

Místo: Rudice v Moravském krasu 

Ročník: 6. obnovený ročník 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 12 km 

Povrch: zpevněné lesní cesty, asfalt 

Popis trati: Trať vede převážně po lesních zpevněných cestách, 
po asfaltovém povrchu se běží jeden kilometr. 
Junioři a muži běží dvě kola, juniorky, ženy a 
příchozí běží jedno kolo. Jedno kolo měří 6 km. 

Další informace o závodě: Účastníci mají zajištěn pitný režim a občerstvení 
obsažené v ceně startovného. 

Kategorie: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽciM, ŽkyM, 
ŽciS, ŽkyS, 1.-3. tř., 4.-5. tř,, předškoláci 
(viz. originální propozice na další straně) 

Čas prezentace: ON-LINE  na www.oblblansko.cz (od 3.10.2014) 
Nebo na místě od 9:00 hod.  
dětské kategorie do 9:45 hod. 
ostatní do 10:15 hod. 

Místo prezentace: TJ Sokol Rudice, kabiny oddílu kopané 

Čas startu: 11:00 hod. (dětské kategorie od 9:50 hod.) 

Místo startu: TJ Sokol Rudice – areál fotbalového hřiště 

Startovné na místě: 50 Kč (děti zdarma) 

Odměny: diplom, drobné věcné ceny 

Počet startujících celkem:  88 v roce 2013 

Mužský rekord: 43:57,00 min., Martin Kleibl (2013) 

Ženský rekord: 25:29,00 min., Milada Barešová (2012) 

Poslední vítěz muži: Martin Kleibl 

Poslední vítěz ženy: Zdenka Komárková 

Webové stránky: www.oblblansko.cz 

Kontakt: Eduard Hofmann, 725 179 065, evhofmann@seznam.cz 



                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

 
Jiné:             Místo závodu dohledáte na stránkách obce Rudice v Moravském krasu na adrese:   
                     http://www.rudice.cz 
 
Spojení:       Autobusem z Blanska, z Brna – vlak a autobus z Blanska, nebo autobusem ze Staré 
                     osady do obce  Jedovnice a přestup v Chaloupkách.  Parkování aut v areálu a blízkém  
                     okolí. 

 
Kategorie, délky tratí, časový rozvrh 
 
Chlapci, děvčata do 6 let (MŠ)                                   100 m - 09:50  
Přípravka mladší  6 – 8 let  (1. – 3. tř.)                           370 m - 10:00  
Přípravka starší  9 – 11 let  (4. – 5. tř.)                      500 m - 10:10  
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let  (6. – 7. tř.)                     1 100 m - 10:20  
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let  (8. – 9. tř.)                    1 500 m - 10:30  
 
Start hlavního závodu:  1 kolo             6 000 m – 11:00          
Ženy      
Ženy veteránky  
Junioři   
 
Muži                   2 kola                                   12 000 m – 11:00   
Veteráni 1,2 ,3  
 
 
Trať závodu je po celý rok označena bílými šipkami na asfaltu a na stromech. V lese se běží ještě 
jedno kolečko kolem Klostermannovy studánky – jeho délka je 1,75 km, na místě je pořadatel 
 
Značení vlastního závodu je doplněno o šipky sypané vápnem po celé délce tratě. 
 
Mapa závodu viz. níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

 


