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18. ročník zimního závodu v orientačním běhu 

 

“Hromniční trápení 2019“ 
  

 závod Brněnské zimní ligy 2018/2019    
  

 

POKYNY 

 
Pořadatel: SK Radioklub Blansko, z.s. (RBK) ve spolupráci s DDM Blansko 

 a za podpory MěÚ Blansko  

 

Datum: sobota 26. ledna  2019 
 
Centrum: Blansko, ZŠ Samova 17, vchod ze strany  tělocvičny, prezentace, WC, popisy kontrol 

převlékání –  v tělocvičně, nebo ve vlastních autech – parkoviště je nedaleko startu 

 

Zákaz vstupu do budovy v běžecké obuvi 

 

Parkování :  Na parkovišti pod přehradou Palava, dodržujte pravidla silničního provozu, příjezd 

ulicí Horní Palava,  Loc: 49°21'55.080"N, 16°39'27.390"E 
 

Mapa: Zborovce 1:5000 , leden 2018 , mapoval Karel Truhlář, tisk CCB na odolném 

papíře Pretex 

 

Vklady:  v  řádném termínu přihlášek na internetu 40,- Kč  

 Dodatečné a na místě za zvýšené startovné 50,- Kč a dle možností pořadatele, 

půjčení čipu 10,-Kč 

 

Ražení : elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. 

   

Terén: Občanská zástavba, sídliště, park, kategorie H,D i kousek lesa, zvolte vhodnou 

obuv terén je namrzlý a kluzký 

Časový rozvrh: prezentace od 9.00 do 30minut před startovním časem závodníka 

  10.00               zahájení startu 

  13.00               vyhlášení výsledků  
 Drobné ceny a diplomy obdrží první tři závodníci ve všech kategoriích, děti 

v kategorii HDD po doběhnutí a vyčtení čipu dostanou sladkou drobnost 

 

Kategorie:  H,D – muži, ženy intervalový start  

 ZV – žáci, veteráni 50+, intervalový start 

HDD děti do 10let, start libovolný od 10.00 do 11.15 

Startuje se na pokyn startéra oražením startovací jednotky SI 
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Délka tratí Kategorie H=5,1km, D=3,9km, ZV=2,8km a HDD=1,9km 

 

Vzdálenosti:  centrum - start…400 m, modro-bílé fáborky 

  centrum - cíl   …100 m 

 

Doprava:  Doporučeno IDS JMK, vlakem z Brna hl.n., S2,R19 do stanice Blansko, 

v Blansku přestoupit na autobus linky 222 do zastávky Blansko- hřbitov, 

 nebo pěšky ze zastávky Blansko-město 

 více spojení na http://www.kordis.cz/ 

 

 

Občerstvení: Po doběhu čaj. 

 

! Upozornění ! : 

! Všichni závodnicí startují na vlastní nebezpečí  ! 

Závod probíhá  i po veřejných komunikacích a za normálního provozu!! 

Dbejte zvýšené opatrnosti !!! Zákaz přelézání plotů ! 

 

 

 

 


